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Sammanfattning 
Vi undersöker i uppsatsen hur synen på psykisk ohälsa ser ut i en mansdominerad 
organisation och vilka strategier det finns för att hantera psykisk ohälsa. Vi genomför 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med anställda inom organisationen som på något sätt 
har erfarenhet av eller varit i kontakt med psykisk ohälsa inom organisationen och kodar 
därefter vårt material efter med hjälp av tematisk analys. Vi analyserar materialet och belyser 
problemområdet utifrån Erving Goffmans teorier om interaktion och utifrån R.W. Connells 
teorier om hegemonisk maskulinitet, samt visar hur tidigare forskning om hur män söker hjälp 
belyser vårt forskningsområde. Resultatet visar att den generella bilden av hur män talar om 
psykisk ohälsa inte stämmer till fullo och att hur man talar om ämnet är kontextuellt bundet. 
Undersökningen visar också att organisationens och individens strategier för att hantera 
psykisk ohälsa skiljer sig åt. Här visar det även sig att strategierna är kontextuellt bundna. De 
teman som används inom undersökningen är: Synen på psykisk ohälsa, Strategier för att 
hantera psykisk ohälsa och Sammanhållning. Slutligen kommer vi fram till att hur man ser på 
psykisk ohälsa och hur man hanterar den är högst individuellt, men det finns tendenser som 
visar att den omgivande arbetsmiljön har en påverkan. 
 

Nyckelord: psykisk ohälsa, arbetslivet, interaktion, strategier, män   

Abstract 

In this paper we examine the view of mental illness is in a male dominated organization and 
what strategies are used to handle mental illness by the organization and the individual. We 
conduct semi structured qualitative interviews with persons who have in some way been in 
contact with mental illness within the organisation, we then encode our material from a 
themed analysis. We analyze the material and illustrate our problem area on the basis of 
Erving Goffmans theories of interaction and on R.W. Connells theory of hegemonic 
masculinity. We also show how previous studies of how men seek help for mental illness can 
help to enlighten our research area. Our survey shows that the general idea of how men talks 
about mental illness is not quite accurate and the way men speak about the subject is 
contextual. The survey also shows that the organization’s and the individual’s way of dealing 
with mental illness differs. Also in this area it appears that the strategies are contextually 
bound. The themes that are used in the survey are: The view of mental illness, Strategies to 
handle mental illness and unity. Finally, we conclude that the view on mental illness and how 
you handle it is highly individual, but there are tendencies that show that the surrounding 
work environment has an effect on it.  

Keywords: mental illness, work life, interaction, strategies, men   

 

 

 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Den här uppsatsen handlar om hur synen på psykisk ohälsa ser ut på en mansdominerad 
arbetsplats. Vi tar reda på vilken syn det finns på en specifik utvald arbetsplats och vilka 
strategier som används till att hantera den, till exempel hur de söker hjälp. Detta gjordes 
genom fyra intervjuer där personerna som medverkade fick svara på hur de såg på psykisk 
ohälsa och vad de gjorde för att hantera det. Det material som vi fick fram ställdes sedan i 
relation till teorier om mansforskning och teorier om hur man interagerar med varandra, samt 
vad tidigare forskning visat i detta ämne, för att få fram vad det fanns för syn och varför 
synen var på det sättet. Resultatet visade att, som tidigare forskning också har visat, att den 
generella bild som finns kring mäns psykiska ohälsa och hur de söker hjälp, inte stämmer helt 
med verkligheten, även på den undersökta arbetsplatsen. Dock visade resultatet att man 
pratade om psykisk ohälsa på olika sätt beroende på vem man pratade med, vart eller på vilket 
sätt.   

Nyckelord: psykisk ohälsa, arbetslivet, interaktion, strategier, män   
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Förord 

Processen för denna uppsats har författarna varit gemensamt ansvariga för. Den ena av 
författarna har påbörjat ett avsnitt för att avslutas eller kompletteras av den andra och sedan 
gemensamt korrigeras av oss båda för att försäkra oss om kvaliteten på arbetet. Vi, Mikaela 
Norberg och Johanna Strömberg, har på så sätt kompletterat och stöttat varandra genom 
processen för detta arbete. Vi ansvarar också därför gemensamt för innehållet i detta arbete. 
 
Vi vill också rikta ett tack till vår handledare, Tanya Jukkala, för de kloka råd och den 
konstruktiva feedback vi fått. Vi vill också tacka våra intervjupersoner för deras deltagande- 
utan dem hade inte vårt arbete med denna uppsats varit möjligt.  
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Inledning 

Efter två års studier på personalvetarprogrammet har vi upptäckt att det finns en koppling 

mellan många sociologiska teorier och mycket av de kunskaper som en personalvetare måste 

inneha för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Mycket av det arbete vi kommer att 

utföra i framtiden handlar om både individens och gruppens hälsa. Vi kommer, med stor 

sannolikhet, i vår framtida yrkesroll möta personer som lider av psykisk ohälsa på något sätt. 

Det är då viktigt både för oss själva och de vi arbetar med att vi har kunskap om hur vi ska 

hantera detta. Det är också av stor betydelse att som personalvetare ha kunskap om vad som 

kan påverka hur olika individer hanterar psykisk ohälsa och vad som kan hindra och 

uppmuntra dem att söka hjälp. När vi diskuterade hur vi skulle kunna formulera detta på ett 

sätt som skulle vara relevant för vår C-uppsats så dök det upp många tankar om huruvida 

stereotypiska idéer om hur kvinnor och män ser på saker på olika sätt fortfarande existerar i 

dagens samhälle eller inte. Detta ledde oss in på ämnet kring hur män och kvinnor ser på och 

upplever psykisk ohälsa. Vi kom fram till funderingar kring om det finns en skillnad på hur 

män ser på psykisk ohälsa från hur kvinnor ser på, och talar, om det.   
 

Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsorsakade besvär 2012 (AV 2012) är den 

vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär bland män påfrestande arbetsställningar, stress 

och andra besvär. Undersökningen visar att 22.0% av kvinnorna och 17.3% av männen som 

tillfrågats har besvär till följd av arbetet. Av dessa har 6.0% av kvinnorna och 3.4% av 

männen av de tillfrågade uppgett att de har besvär som beror på stress och psykiska 

påfrestningar. Man uppger också i undersökningen att från 1998 till 2003 ökade besvär med 

stress och psykiska påfrestningar både bland män och kvinnor, efter dess har de rapporterade 

problemen minskat och sedan planat ut mellan 2010 och 2012 (AV 2012). Vad kan denna 

minskning bero på? Har man de senaste tio åren utarbetat bättre rehabiliteringsprocesser och 

förebyggande åtgärder för en minskad psykisk ohälsa? Varför är det fler kvinnor än män som 

uppger att de har besvär till följd av arbetet?  
 

Detta ledde till funderingar kring hur man på en mansdominerad arbetsplats ser på psykisk 

ohälsa och vilken attityd man har till den. Är det som “man” tror, att på en plats där det 

arbetar många män så finns det en hårdare kultur där man inte pratar om psykisk ohälsa på 

samma sätt som på andra arbetsplatser. Eller är detta enbart en falsk bild av hur vi tror att 

andra människor tänker. Hur kan man förstå vad det är som kan påverka attityden till psykisk 
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ohälsa på arbetsplatsen? Finns det kvinnliga och manliga egenskaper som påverkar hur vi ser 

på psykisk ohälsa? Finns det fortfarande en stigmatisering av personer som drabbas av 

depression eller utbrändhet, och särskilt bland män? Hur stor är rädslan för att bli 

stigmatiserad på grund av psykisk ohälsa? Eller har psykisk ohälsa blivit en så naturlig del av 

vardagen att man inte längre reflekterar över det?    
 

I initieringsfasen av vår C-uppsats började vi fundera på om dessa normer och könsroller 

verkligen existerar och hur de manifesteras i till exempel en mansdominerad organisation. 

Lever den långlivade myten om att män inte pratar om psykisk ohälsa, och sådana ämnen som 

gör att de kan verka svaga och mindre “maskulina”, kvar?    

Om detta stämmer så skapar det då svårigheter för en individ som drabbas av till exempel 

depression att inte kunna prata om sin sjukdom, då denne inte kan leva upp till den maskulina 

idealbilden. Det finns också forskning som visar att mäns attityd till, och vilja att prata om, 

psykisk ohälsa är starkt bunden till den förväntade könsroll som samhället tillskriver dem 

(Emslie. Ridge. Ziebland. Hunt. 2006).    

 

Dock så har man inom forskning av psykisk ohälsa bland män, som har drabbats av 

depression och utbrändhet, i många studier koncentrerat sig på hur män gör för att söka hjälp 

och vilka strategier de använder sig av för att upprätthålla sin maskulinitet . Den litteratur som 

har studerats har också visat att mäns benägenhet till att prata om psykisk ohälsa beror helt på 

vilken kontext man befinner sig i och vilka värderingar som de använda begreppen sänder ut 

(Addis, M E. & Mahalaik, J R. 2003). 

Vi har valt att undersöka vårt problem genom att utföra semistrukturerade intervjuer. Då vår 

studie är explorativ och det inte finns så mycket skrivet om ämnet är intervjuer den bästa 

metoden för att undersöka våra frågeställningar.  
 

Som vi presenterade tidigare i texten så har den tidigare forskningen inom ämnet undersökt 

vad män som har drabbats av depression har för strategier för att söka hjälp och samtidigt 

behålla sin maskulinitet. Då dessa undersökningar främst har gjorts på individer som arbetar i 

olika typer av organisationer så väcker det frågan hos oss om det ser ut på samma sätt om man 

skulle undersöka endast en specifik typ av organisation? Denna specifika organisation som vi 

har valt att undersöka är en mansdominerad arbetsplats där man skulle kunna tänka sig att 

förväntningar på mansrollen förstärks och där det skulle kunna vara ännu svårare att söka 

hjälp på grund av detta. Det är i denna position som vår egen studie tar avstamp.    
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur mäns attityd till psykisk ohälsa ser ut på en 

mansdominerad arbetsplats. Vi vill se huruvida det på mansdominerade arbetsplatser tenderar 

att finnas en viss typ av “manskultur” som inte tillåter individer att tala öppet om psykisk 

ohälsa. Vi vill också undersöka hur man på arbetsplatsen hanterar psykisk ohälsa, då vi tror 

att detta kan spegla vilken typ av kultur som finns inom organisationen.   

 

Mer specifikt har vi ställt oss följande frågor: 

• Hur ser synen på psykisk ohälsa ut på arbetsplatsen? 

• Vilka strategier finns det för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen? 
 

 

Avgränsningar 

Vi kommer i denna uppsats beröra synen på psykisk ohälsa och strategier för att hantera 

psykisk ohälsa inom en mansdominerad organisation. Vi kommer dock inte att beröra eller 

diskutera den faktiska förekomsten av psykisk ohälsa inom organisationen.  

 
Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer vi att förklara och beskriva de begrepp och dess definitioner som vi har 

valt att använda i denna uppsats. Detta görs för att vår användning av begreppen ibland skiljer 

sig från hur man använder sig av begreppen i andra uppsatser och studier. 

 

Psykisk ohälsa - När vi diskuterar psykisk ohälsa i denna uppsats och använder detta begrepp 

så syftar vi på psykiska sjukdomar orsakade av arbetsrelaterade och privata händelser som 

påverkar arbetsprestationen och arbetsrelationer på något vis. Till exempel depression, 

utbrändhet och liknande tillstånd av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan också vara medfödda 

eller nedärvda sjukdomar och tillstånd såsom ADHD och schizofreni.     

 

Könsroll - Den position som förväntningar och normer är knutna till. Det är alltså en “roll” 

som man kan gå in i och spela mer eller mindre bra (Alvesson & Billing 1999). 
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Manskultur - En kultur som präglas av de normer och förväntningar som tillskrivs personer 

av manligt kön. Denna typ av kultur kan ofta upplevas som normen inom mansdominerade 

organisationer och företag. Vi syftar i denna uppsats på hur man på arbetsplatsen förväntas 

bete sig och hur man skapar och återskapar detta beteende genom att skapa en viss kultur och 

miljö. Det ska också tilläggas att detta skapande av en viss kultur inte alltid är ett medvetet 

agerande, utan påverkas av både yttre och inre faktorer.  
 

Kontextuellt bundet - Handlingar och interaktioner påverkas av det sociala sammanhang som 

det sker inom. På arbetsplatsen påverkas vi av arbetsmiljön och de individer som förekommer 

inom denna. Den undersökta arbetsplatsen för denna studie har en särskild kontext då 

individerna inom denna organisation uppför sig på ett visst sätt för att upprätthålla de normer 

och förväntningar man har på dem. Inom organisationen finns det även flera olika kontexter. 

När vi diskuterar hur man pratar om psykisk ohälsa menar vi att man gör det på olika sätt med 

olika personer och på olika ställen inom organisationen.    

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i vårt teoretiserande av material att utgå från sociala interaktionsteorier, med 

bland annat Erving Goffmans (1959) teorier om upprätthållandet av självet, intrycksstyrning, 

facework och stigma. Vårt val av sociala interaktionsteorier som teoretisk utgångspunkt går 

att kritisera med att handlings- och meningsuppfattningen är för snäv och att de tenderar att 

enbart se på den omedelbara kontext som en viss situation befinner sig i, enligt Jürgen 

Habermas och Anthony Giddens (Andersen & Kaspersen 2007). Vi är dock medvetna om 

detta och försvarar vårt val med att de generaliseringsanspråk vi har endast syftar till att 

tillföra ett perspektiv till den forskning som redan gjorts inom området och med det faktum att 

vi endast undersöker en organisation. Med anledning av att vi också undersöker våra 

frågeställningar i en avgränsad miljö anser vi att dessa teorier är mycket tillämpningsbara.   

 

För att knyta de genusteorier vi presenterar till våra frågeställningar så kommer vi att 

presentera teorier som visar hur samhället konstruerar och tillskriver olika roller, beteenden 

och normer till individer och grupper beroende på vilket biologiskt kön de tillhör. Det 

viktigaste begreppet i denna teori är könsrollsbegreppet, då det visar hur kön inte är något 
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som skapas av naturen utan är något som skapas av samhället (Alvesson & Due Billing 1999). 

Även om dessa roller är något som går att förändra så är de relativt statiska, vilket innebär att 

det kan vara svårt att förändra de värden som sammankopplas med en viss roll. Detta är 

någonting som vi kommer att diskutera utifrån Raewyn Connells perspektiv kring 

maskuliniteter, hur de skapas, upprätthålls och förändras (Connell 1999). 

 

Vi vill genom dessa teorier visa hur männen i vår undersökta organisation använder sig av 

olika strategier för att hantera och närma sig psykisk ohälsa utan att förlora sin maskulinitet 

och vilken roll strategierna har i att skapa och upprätthålla den befintliga kulturen på 

arbetsplatsen.       

Sociala interaktionsteorier 
Under 1950-talet i USA uppstod det ett ökat intresse kring på vilket sätt normer och mening i 

samhället kunde studeras och förstås inom det sociologiska fältet. Det uppstod “skolor” där 

interaktionsteorier studerades, till exempel den symboliska interaktionismen och 

etnometodologin, vilket ledde till en större förståelse kring hur samhället fungerar (Andersen 

& Kaspersen 2007). Herbert Blumer var den sociolog som grundade begreppet symbolisk 

interaktionism. Hans idéer som ligger till grund för den symboliska interaktionismen grundar 

sig på George H. Meads föreläsningar om den amerikanska pragmatismen och dess 

socialpsykologiska teorier. Meads tankar om medvetande och kommunikation var en 

motreaktion till Charles H. Cooleys tanke om att kommunikation är något som uppstår i 

medvetandet. Mead menade istället att medvetandet uppstår gradvis och är ett resultat av 

kommunikation, då först och främst den språkliga kommunikationen. Mead menade också att 

i studiet av handlingar måste man också ta hänsyn till fenomen som mening och motivation 

för att kunna studera hela spektrumet av dessa. Meads centrala teori är att alla typer av 

kommunikation, från enkelt kroppsspråk till tal, är en utväxling för att stimulera handlingar 

hos en, eller flera, individer. 
 

Mead utvecklade också teorier om vad han kallade för rollövertagande, vilket betyder att man 

har den grundläggande förmågan att kunna sätta sig in i hur andra kommer att reagera på ens 

beteende. När man kan föreställa sig, eller sätta sig in i hur en större grupp eller samhälle 

reagerar, kallar Mead för att överta “den generaliserande andres roll”. Detta är något som vi 

lär oss redan från barndomen, när vi lär oss att vi måste anta en viss “roll” för att få den 

önskade reaktionen på vårt beteende från andra. Dock säger Mead att sociala handlingar, som 
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kommunikation och rollövertagande, inte endast beror på individens handlingar. Utan det är 

interaktionen mellan olika individer som skapar dessa och rör sig i en större samhällelig 

kontext. Dessa interaktioner och handlingar uppstår dock inte ur någonting, eller ur individen. 

Det är de generella förväntningarna och normer och värderingar i samhället som skapar dessa. 

Om vi går tillbaka till Blumer och hans utveckling av Meads teorier så tillför Blumer till 

genren att han försöker förhålla sig till sociologiska problemställningar och rikta sig mot 

andra sociologiska strömningar. Blumer utvecklade Meads tanke om självet, men menar att 

människan är ett objekt för sig själv, som kan uppfatta sig själv och handla i förhållande till 

sig själv och kommunicera med sig själv. Han ansåg att självet var en reflexiv process och att 

allt som människan är medveten om är något som denne visar för sig själv, alltså att 

människan är medveten om hur och varför denne agerar på ett visst sätt. Blumer ansåg att den 

sociala interaktionen var en fundamentalt formande process som påverkades av både aktörens 

inre känslotillstånd och de normer och värderingar som kommer från det omgärdande 

samhället. En annan central tanke i Blumers teorier är att det finns en inneboende 

förändringsprocess i den sociala interaktionen. Vi agerar inte endast utifrån givna normer och 

strukturer, utan det finns plats för omdefiniering och transformation och nya definitioner av 

mänskliga förbindelser (Andersen & Kaspersen 2007). 

  

Genom dessa teorier om interaktion mellan individer och grupper får man en bild av att 

samhället inte alltid är som det verkar vara. Interaktionsteorierna synliggör att det finns flera 

skikt i det sociala beteendet mellan olika individer och grupper. “En väsentlig del av 

samhället försiggår ’mellan raderna’, i människors obemärkta dagliga sätt att umgås med 

varandra från morgon till kväll” (Andersen & Kaspersen 2007 kap 12 s.149). De sociala 

interaktionsteorierna går ut på att studera de vardagliga händelser som man oftast inte lägger 

någon vikt vid då de är en del av den vardagliga rutinen. Men det är också genom att studera 

dessa händelser som man får fram meningen med varför vi gör saker på ett visst sätt och det 

visar sig ofta att vi egentligen gör något annat än vad vi tror att vi gör. Enligt Andersen och 

Kaspersen (2007) ingår de vardagliga händelserna i större nätverk av betydelser i vardagslivet 

och man kan avläsa mer utbredda sociala förändringar i den sociala interaktionen och 

maktförhållande mellan olika sociala skikt.       
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Självet och samhället   
Erving Goffman är en sociolog som i sina arbeten ofta sammankopplas med den symboliska 

interaktionismen. Han knyter sina begrepp till observationer av sociala interaktioner, som har 

sin grund i Meads teorier om kommunikation och rollövertagande (Andersen & Kaspersen 

2007). Ett centralt perspektiv i Goffmans arbeten är hur människan med olika medel försöker 

bibehålla sin självbild utåt mot andra individer och grupper i samhället. Enligt Goffman kan 

man definiera självet som den självbild som man på alla sätt försöker att upprätthålla 

gentemot andra (Goffman 2011). Detta kan beskrivas som att en individ uppvisar ett visst 

beteende gentemot andra för att projicera en viss bild av hur, och vem, denna person är. 

Denna bild som en person försöker skapa kan också förmedlas till exempel genom hur vi klär 

oss och vilken typ av bil vi kör. 

Den slutsats som man kan dra av Goffmans teorier är att det pågår ett utbrett samarbete 

mellan individerna i samhället för att upprätthålla självet. 

  

En av Goffmans mest uppmärksammade böcker är The Presentation of Self in Everyday Life 

(1959), där han använder teatern som symbol för sociala interaktioner. I denna bok 

presenterar han (Goffman) begrepp som intrycksstyrning, front stage och back stage för att 

beskriva de olika “redskap” som vi använder oss av i den sociala interaktionen med andra 

människor för att forma den bild som vi vill att andra ska ha av oss. Goffman (2011) ansåg att 

det fanns stora likheter mellan teaterföreställningar och de olika “roller” som människor 

spelar i den dagliga interaktionen. Den främre regionen (front stage) motsvarar scenen i en 

föreställning och detta motsvarar den “föreställning” vi framför inför andra människor. Den 

bakre regionen (back stage) motsvarar den plats dit “skådespelarna” kan dra sig tillbaka och 

lägga bort sin roll och vara sig själv. I denna uppsats använder vi front stage som 

arbetsplatsen och de platser där man spelar en “roll” för att upprätthålla sitt “ansikte”. Back 

stage används i denna uppsats som hemmet och de platser där man kan lägga bort sin “mask” 

och vara sig själv. Vi vill försöka koppla detta till hur vi människor beter oss i vissa 

situationer och hur individerna i den undersökta organisationen använder sig av ett visst 

beteende i vissa situationer, till exempel på arbetsplatsen.    

 

En annan bok som fortsätter på detta tema är Interaction Ritual (1972), där Goffman 

introducerar begreppet facework, ett begrepp som beskriver hur man upprätthåller det rätta 

“ansiktet” gentemot andra. Man kan även överspela eller underspela sitt “ansiktsarbete” för 
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att “tvinga” dem man interagerar med till ett visst beteende för att få det resultat man önskar 

(Goffman 2011). Detta är också kopplat till begreppen front stage och back stage, då vi alla 

har olika roller i olika situationer och positioner. Vi använder också facework för att skydda 

oss själva och “spela” en viss roll för att uppnå de mål som vi har med vårt beteende. 
 

Goffman skriver också i sitt verk Stigma (2009) om hur en person som besitter en mindre 

önskvärd egenskap som gör denna person olik de andra personer som tillhör samma kategori 

som denne är inplacerad i och hur detta skiljer personen från de andra. Goffmans definition av 

stigma handlar om klyftan mellan den karaktär, eller roll, vi förväntar oss att en individ ska 

anta och hur denna person verkligen är. Alltså att en person ska vara på ett visst sätt på grund 

av, till exempel, dennes position på arbetet, men att denna individ sedan inte lever upp till de 

förväntningarna. Goffman skiljer på dessa karaktärer genom att kalla dem “skenbar social 

identitet” och “faktiskt social identitet” (Goffman 2009). Vi vill undersöka huruvida man 

upplever att det finns en stigmatisering av personer med psykisk ohälsa. Om denna skenbara 

skillnad som psykisk ohälsa kan utgöra verkligen stigmatiserar den utsatta personen.  

Vi kommer också att använda oss av den senare benämningen själv-stigmatisering, som är en 

mer egenskapad stigmatisering av sig själv där man känner negativa känslor för sin egen 

person för att man lider av psykisk ohälsa (Levant. Rankin. Mellinger. Stefanov. Halter. 

Williams. 2013). Vi vill med detta begrepp undersöka om en eventuell stigmatisering skapas 

av den egna individen eller om det är den yttre gruppen som tillskriver psykiskt sjuka 

individer inom organisationen detta, eller om det är något som skapas av de båda.   

Det könande samhället 
Dagens könsteorier såg dagens ljus på 1970-talet, det var då man inom sociologin började 

synliggöra hur samhällets struktur könar individer och grupper (Andersen & Kaspersen 2008). 

Dessa teorier uppkom genom funderingar kring varför kvinnors synvinkel på saker och ting i 

samhället lyste med sin frånvaro. Vart är kvinnorna i sammanhanget? Med sådana frågor kom 

man fram till att det var viktigt att kunna belysa både den manliga och den kvinnliga 

synvinkeln av samhället, vilket man kom att kalla för synliggörandefasen (Andersen & 

Kaspersen 2008). I den fasen försökte forskare att belysa hur kvinnors liv ser ut och inte 

enbart ur männens synvinkel.  Ur dessa tankar och teorier uppstod begreppet genus, som är ett 

centralt begrepp inom alla könsteorier (Ritzer 2009). En definition av begreppet genus är att 

människor både har biologiskt förknippade attribut och sociala attribut, vilket är inlärda 

beteenden, som kan förknippas med vad som är manligt eller kvinnligt (Ritzer 2009). Ur detta 
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började man definiera kön som normer, förväntningar och positioner, vilket påverkade hur 

relationerna mellan män och kvinnor såg ut. Kön var inte längre något biologiskt, en egenskap 

eller en “ande”, det var istället något som var skapat av samhället (Andersen & Kaspersen 

2008). Till skillnad från det biologiska könet så var dessa roller något som man kunde 

förändra och det var inte individerna det var fel på, utan de tilldelade könsrollerna. 
 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa teorier utgår från kvinnans roll gentemot mannens i 

samhället och de synliggjorda ojämlikheterna mellan dem. Därför är det viktigt att ha i åtanke 

att mycket av könsteorierna inom den tidiga genusforskningen utgår från en kvinnlig 

synvinkel, då inställningen mot mansforskning inte har varit lika positiv som till 

kvinnoforskning (Ritzer 2008). Med detta i åtanke kan man fortfarande dra en slutsats om att 

könsteori i grunden handlar om att synliggöra att det finns skillnader i hur kvinnor och män 

interagerar med och mot varandra.   
 

Dagens mansforskning har sitt ursprung ur den moderna kvinnoforskning som tog fart på 

1970-talet. Den kom på 1980-talet som ett svar på den forskning som framställde den manliga 

könsrollen som våldsam och förtryckande. Mansforskningen har sin referenspunkt i 

kvinnoforskningen, dock så är man inom ämnet inte överens om vilka delar av maskuliniteten 

som ska studeras och hur man ska göra detta. Till skillnad från kvinnoforskningen, som efter 

sitt genomslag på 1970-talet fick en politisk förankring och stor genomslagskraft, så hade 

mansforskningen ingen historisk förankring och män i allmänhet var ointresserade av och 

skeptiska till mansforskning i dess begynnelse. Den tidiga mansforskningen var uppdelad i 

två läger; de som tog avstånd från kvinnoforskningen och ansåg att mannen var förtryckt och 

de tog avstamp i kvinnoforskningen och ville ge en annan bild av mannen som hade tecknats 

av kvinnoforskningen (Andersen & Kaspersen 2007). Det var också ur kvinnoforskningen, 

och genom den mansforskningen, som man fick upp ögonen för hur samhället och dess 

struktur producerar och reproducerar de könsroller som individer tillskrivs utefter vilket 

biologiskt kön de är. Genom att tillskriva en individ en viss könsroll så tvingar man 

automatiskt på denna individ en viss typ av egenskaper och normer som ska representera den 

större gruppen. Man skapar en idealbild av hur en man ska “vara”, men det finns ingen man 

som kan leva upp till den bilden till hundra procent. 
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Hegemonisk maskulinitet 
Raewyn Connell är en australiensk sociolog som har blivit uppmärksammad för sina studier 

kring social konstruktion av maskulinitet. Hennes mest kända verk är studien Masculinities 

där hon skildrar frågor som rör manlighet, hur det skapas, etableras och förändras (Connell 

2010). 
 

Connell (1999) använder sig av begreppet hegemonisk maskulinitet när hon ska beskriva 

maskulinitet och dess relation till kvinnor och andra män. Begreppet kan definieras som på 

vilket sätt män påvisar sin maskulinitet genom att hävda och upprätthålla sin makt i samhället. 

Enligt Connell (1999) påvisar tidigare forskning att män upprätthåller sin makt och dominans 

genom våld m.m. Dock menar hon att detta kan ses som problematiskt då denna bild av 

maskulinitet inte stämmer överens med hur maskuliniteter ser ut i verkligheten. Hegemonisk 

maskulinitet är inte någon fast karaktärstyp som ser likadan ut överallt. Väldigt få män utövar 

hegemonisk maskulinitet genom att vara aggressiv och bruka våld mot kvinnor. Connell 

(1999) menar att det inte är utövande av våld som kännetecknar hegemonitet, utan ett 

framgångsrikt hävdande av auktoritet. Dock utövas hegemonisk maskulinitet mest kollektivt i 

till exempel högt uppsatta ledningar och inte lika ofta genom specifika individer. Det innebär 

att det finns vissa normer som måste uppfyllas för att en man kan påvisa sin maskulinitet. 
 

Som tidigare nämnt handlar hegemoni om att hävda makt på olika sätt. Hegemonisk 

maskulinitet handlar främst om att hävda sin makt mot andra maskuliniteter och inte mot 

enbart kvinnor, som har påvisats genom tidigare kvinnoforskning (Connell 1999). Detta 

innebär att det finns en hierarki mellan olika maskuliniteter som framställs genom utövandet 

av hegemoni. De maskuliniteter som rankas lägst i hierarkin förknippas ofta med feminina 

egenskaper, vilket inte stämmer in på de normativa egenskaper som förknippas med 

maskulinitet (Connell 1999).  Hegemonisk maskulinitet definierar vi som mäns sätt att hävda 

och upprätthålla makt och behålla ledande positioner i samhället. Vi har också valt att enbart 

använda oss av begreppet gällande hegemoni mellan män och inte mellan män och kvinnor. 

Den hegemoni som används i denna uppsats syftar på de maktförhållanden som finns inom 

den undersökta organisationen och mellan de individer som arbetar där.    
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Tidigare Forskning 

Forskning har visat på att det bland män råder en viss kultur som inte tillåter att man är “svag” 

och uppvisar karaktärsdrag som är “feminina” (Emslie m.fl. 2006). En öppenhet om psykisk 

ohälsa kan vara ett hinder, om det råder en sådan miljö att man ses som annorlunda, eller att 

man utesluts ur gruppen, om det skulle uppdagas att man har varit drabbad av någon sådan 

sjukdom. Detta tror vi påverkas av att det finns vissa normer och förväntningar knutna till den 

manliga könsrollen (Emslie m.fl. 2006). Att det inte pratas om psykisk ohälsa på samma sätt 

som det pratas om fysisk ohälsa inom mansdominerade organisationer kan bero på att det kan 

finnas en stigmatisering kring ämnet och de begrepp som används i forskningen (Berger m.fl. 

2012). Vilket i sin tur kan påverka attityden till psykisk ohälsa och hur öppen man är för att 

diskutera det i olika situationer.   

 

När vi började söka efter tidigare forskning inom ämnet män och deras attityd till psykisk 

ohälsa så fann vi att det är ett relativt outforskat område. Den forskning som har gjorts på 

senare år handlar mycket om hur benägna män är att söka hjälp för psykisk ohälsa och vilka 

strategier de använder för att klara av att göra det. Den forskning som vi har studerat visar 

dock att mäns attityd till, och vilja att prata om, psykisk ohälsa är starkt bunden till den 

förväntade könsroll som samhället tillskriver dem. En brittisk studie (Emslie m.fl. 2006) 

undersöker problemet med kopplingen mellan depression och mäns könsidentitet och hur män 

känner sig mindre maskulina om de erkänner och söker hjälp för depression. Det var viktigt 

för männen i studien att rekonstruera ett värde av dem själv och sin maskulinitet, detta gjorde 

man genom att införliva värden sammankopplade med hegemonisk maskulinitet i sitt 

berättande (att vara ‘en av grabbarna’, återställa kontroll och ansvar gentemot andra). 

Forskningen visade att även om dessa strategier kunde vara till hjälp i tillfriskningen, så 

kunde också påtryckningar till att forma sig efter normen av hegemonisk maskulinitet bidra 

till självmordsbeteenden. Dock så fann man att några av männen hade hittat sätt att vara 

maskulina utanför den hegemoniska diskursen. Författarna tar också upp i studien 

svårigheterna med att hitta personer att intervjua och använder detta som ett exempel på hur 

män finner det svårt att tala om psykisk ohälsa, och då speciellt sin egen. Samtidigt vill de 

(Emslie m.fl. 2006) göra oss medvetna om att det går att hitta män som kan, och vill, prata om 

sin depression och att den generaliserade tanken om att deprimerade män inte vill tala om sin 

sjukdom kan vara missledande. 
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Den missledande uppfattningen av att män generellt inte vill tala om psykisk ohälsa är även 

något som Michael E. Addis och James R. Mahalaik tar upp i artikeln Men, Masculinity, and 

the context of Help Seeking. Författarna konstaterar att många av de studier som har gjorts om 

män, depression och i vilken grad som de söker hjälp för det, ofta inte tar hänsyn till att de 

som har deltagit i studierna är individer och har olika kontextuell bakgrund. Kontexten är 

också enligt Addis och Mahalik (2003) viktig för hur könsrollerna konstrueras, då 

maskulinitet är något som aktivt skapas och bekräftas av andra män i potentiellt hjälpsökande 

situationer. Man tar också upp i artikeln att vilken typ av problem en individ söker hjälp för är 

högst individuellt, en person kan söka hjälp för en viss typ av problem men inte för en annan. 

Författarna presenterar fem olika basala psykologiska processer vilka påverkar huruvida en 

individ söker hjälp för sitt problem eller inte. Dessa fem är (1) uppfattningen av problemets 

normalitet, (2) den uppfattade ego centraliteten av problemet, (3) egenskaper hos den 

potentiella hjälparen, (4) egenskaperna hos den sociala grupp som de individuella männen 

tillhör och (5) den uppfattade förlusten av kontroll (sid 10). Sammanfattningsvis säger man i 

artikeln att de stereotypiska uppfattningar om män och deras benägenhet att söka hjälp för 

psykiska och fysiska problem inte stämmer, då det är helt upp till individen och i vilken 

kontext denne befinner sig om de söker hjälp eller väljer att inte göra det.                 

 

En amerikansk studie tar också upp problemet kring mäns syn på etiketterna som finns 

gällande psykisk ohälsa, samt vilja av att söka hjälp för psykisk ohälsa och bilden kring detta. 

Enligt författarna (Berger m.fl. 2012) visar tidigare forskning på att maskulina normer, 

exempelvis hegemonisk maskulinitet, tenderar att ha en negativ effekt på mäns vilja att söka 

hjälp för psykisk ohälsa. Och att på grund av detta är det många män som lider i tysthet. 

Berger m.fl. (2012) har problematiserat detta och menar att denna bild inte är helt korrekt då 

det finns en viss stigmatisering kring de etiketter som finns kring psykisk ohälsa. Författarna 

har gjort en studie om mäns inställning för de etiketter som finns gällande psykisk ohälsa, 

samt hur de tänker kring olika sätt att söka hjälp för sina problem. Vid intervjuerna användes 

den halvstrukturerade intervjumetoden där intervjupersonerna fick svara på frågor kring de 

berörda ämnena. Istället för att använda sig av etiketter som t.ex. depression användes 

etiketter som utmattning vid intervjuerna och då blev resultatet ett annat än vad tidigare 

forskning visat på. Resultatet visade på att det fanns mer positivitet kring mäns vilja att söka 

hjälp för sin psykiska ohälsa än vad tidigare forskning hade visat på. Ett argument som 

författarna använder som en trolig orsak till resultatet är att deras studie har fokuserat på 
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andra aspekter, vilket kan ha lett till det annorlunda resultatet. Sammanfattningsvis kan man 

säga att denna studie uppmärksammar problemet som finns kring stigmatiseringen av vissa 

etiketter av psykisk hälsa. Vilket i sin tur kan påverka forskningen kring mäns psykiska hälsa 

negativt då denna stigmatisering inte har uppmärksammats tillräckligt.    
 

Stigmatisering är också något som Levant, R. med flera (2013) tar upp i en studie där man 

undersöker hur olika faktorer påverkar attityden till att söka hjälp för psykisk ohälsa. Dock är 

det i denna studie den så kallade själv-stigmatiseringen som man jämför, tillsammans med 

traditionella maskulina ideologier och könsrolls-konflikter, i vilken grad dessa påverkar 

attityden bland män till att söka hjälp hos psykolog. Författarna nämner att tidigare har man 

främst undersökt mäns hälsa utifrån en könsrolls-konflikt och strain paradigm. De traditionellt 

maskulina ideologierna har presenterat sju olika normer för mansrollen: undvikande av 

femininitet, restriktiv emotionalitet, oberoende, dominans, tuffhet, icke- relationerad 

sexualitet och negativitet mot homosexuella män. Dessa olika normer bidrar till konflikten 

som män upplever när de lider av en psykisk sjukdom som gör att de inte kan leva upp till de 

förväntade normerna som män har som grupp. Själv-stigmatisering är något som har kommit 

fram under senare år och har blivit ett viktigt tema i den litteratur som behandlar psykologin 

av hjälp sökande. Eftersom män ses på som bemyndigad som grupp, så skapar känslan av att 

inte kunna lösa sina egna problem en känsla av att bryta den traditionella maskulina normen 

av oberoende. Detta gör att män kan uppleva själv-stigmatisering i proportion till att de har 

internaliserat traditionella maskulina normer som de måste ta hänsyn till när de överväger 

psykologisk hjälp. I denna studie visar det sig dock att attityden till att söka hjälp även här är 

styrd av kontexten. De män som led av mindre allvarliga problem var mindre benägna att 

söka hjälp och styrdes mer av själv-stigmatisering än de som led av mer allvarliga 

psykologiska problem.    
 

De artiklar som vi refererar till visar att det finns luckor i forskningen kring psykisk ohälsa 

bland män och att man många gånger inte har tagit hänsyn till vilken kontext som den 

intervjuade befinner sig i. Detta är något som vi i vår egen undersökning har fått ta i 

beaktande då vår studie utförs in en enskild organisation med en specifik kontext. I våra 

intervjusituationer har vi fått vara uppmärksamma på att kontexten konstruerar könsroller och 

dessa i sin tur kan tänkas forma synen på psykisk ohälsa. Vi har också tagit inspiration av 

artikeln skriven av Berger m.fl. (2012) i vår utformning av intervjufrågor genom att välja 

begrepp som är neutrala för att undvika stigmatiserande etiketter.        
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Metod 

Metodval 
Vi har valt att göra intervjuer, då det är en fråga kring synen på psykisk ohälsa, med män på 

ett mansdominerat företag. Då detta är en explorativ studie tror vi att genom att göra 

semistrukturerade intervjuer kan det leda till en klarare bild av varför det kan finnas en typ av 

syn på psykisk ohälsa bland män. Det är även lättare att fånga oväntade svar med intervjuer 

som har öppna svarsalternativ, som möjligtvis inte skulle ha blivit upptäckta med 

standardiserade svarsalternativ. Med samtalsintervjuer får man också större möjlighet till att 

ställa uppföljningsfrågor än vad man hade fått i till exempel en enkätstudie. Dessa 

uppföljningsfrågor kan också i sig generera svar som uppvisar ett mönster vid intervjuer med 

flera personer (Esaiasson. Gilljam. Oscarsson. Wängnerud. 2007). Vi har också valt att 

avgränsa oss till att intervjua personer som på något sätt har varit i kontakt med eller har en 

erfarenhet av psykisk ohälsa inom företaget, då vi tror att deras erfarenhet av psykisk 

hälsa/ohälsa kan leda till ett mer relevant material. Detta på grund av att de har erfarenheter 

och kunskaper både från organisationens sätt att arbeta med psykisk ohälsa och egna 

erfarenheter från sitt yrkesliv. Det finns en risk att om intervjuer hade genomförts med 

personer som inte har haft kontakt med psykisk ohälsa inom företaget, eller någon erfarenhet 

av de strategier organisationen använder sig av, inte hade kunnat ge några relevanta svar.  

Inför intervjuerna har vi tagit till oss rådet att det kan vara betydelsefullt att skriva ner sin 

egen förförståelse för ämnet och vad man tycker är centralt i den egna forskningsfrågan, detta 

för att kunna besitta den kunskap som är viktig i analysen av materialet (Esaiasson m.fl. 

2007).   
 

Validitet av metod 

Genom att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod kan vi ge vår undersökning 

både flexibilitet och struktur, vilket kan leda till en bra kvalité på materialet (Gillham 2008). 

Vi är medvetna om att denna intervjumetod kräver mycket för - och efterarbete vilket kan bli 

tufft med tanke på den tidsram som finns. Skulle en helt ostrukturerad intervjumetod 

användas skulle det också kunna bli en bra kvalité på materialet. Dock anser vi att denna 

metod kan vara svår att uppnå teoretisk mättnad med då den kan ta väldigt lång tid med tanke 

på den begränsade tidsresurs vi har till godo.   
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Vid den typ av intervjuteknik som vi har valt är det viktigt att de frågor som ställs är desamma 

för alla intervjupersoner, men som också ger utrymme för varierande följdfrågor. 

Intervjufrågorna utformas från bestämda ämnen vilket förenklar analysen av materialet 

efteråt, dessutom ska underrubrikerna, eller följdfrågorna, vara liknande i alla intervjuer då 

man vill få fram ungefär samma svar till resultatet (Gillham 2008). Det är också av betydelse 

att intervjuerna är ungefär lika långa då fördelningen av materialet ska vara så ungefärligt som 

möjligt. Vid en semistrukturerad intervju ska frågorna vara öppna och lätta att utveckla, vilket 

innebär att svaret på frågan ska kunna styras av intervjupersonen (Gillham 2008). 

Genomförande 
Inför våra intervjuer skapade vi en mall med de frågor som vi ville ställa (se bilaga 1). Vi 

skapade tre olika teman som vi döpte till Arbetsroll, Arbetsplatsen (kultur) och Stigmatisering. 

Dessa teman användes dock endast i utformningen av våra frågor, ej i analys och resultat. 

Anledningen till att vi gjorde på detta sätt var för att vi lättare skulle kunna skapa frågor som 

var kopplade till dessa centrala områden som vi ville undersöka. Vår tanke med att tematisera 

frågorna redan från början i intervjumallen var för att underlätta i analysen av intervjuerna 

och de svar vi skulle få där.      
 

För att testa våra frågor innan de faktiska intervjuerna med våra undersökningsobjekt 

genomförde vi en pilotstudie med personer ur vår bekantskapskrets (Esaiasson m.fl. 2007). 

Efter den genomförda pilotstudien visade det sig att vår första ordningsföljd på vissa av 

frågorna var tvungna att ändras, men att de frågor som vi formulerat var tillräckligt utarbetade 

för att undersöka våra frågeställningar. Det som vi dock lärde oss mest av pilotstudien var att 

det kan vara svårt, och rent av omöjligt, att slaviskt följa den intervjuguide vi skapat, och att 

vi måste vara öppna för att under intervjun kunna ändra om följden på frågorna och att ställa 

frågorna på ett sätt som känns naturligt för både oss och den intervjuade. Vi fick också under 

pilotstudien en föraning om vilken typ av följdfrågor som vi skulle kunna ställa och det blev 

ett utmärkt övningstillfälle inför intervjuerna att jobba bort en eventuell osäkerhet som en 

oerfaren forskare kan uppleva.   
 

Vid tillfället för intervjuerna så befann vi oss i ett konferensrum på det undersökta företaget. 

Att vi valde att intervjua på plats på företaget handlar både om att spara tid och om att de 
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intervjuade ska känna sig bekväma i situationen. Eftersom vi befann oss på plats på företaget 

så kunde vi intervjua alla våra kandidater på en och samma dag. Dock hade kunnat vara en 

nackdel om informanterna hade känt en osäkerhet inför att intervjuas i närheten av sina 

kollegor och överordnade. Att göra alla intervjuerna på en och samma dag bidrog också till att 

vi kunde behålla ett fokus i intervjuerna och även utföra dem på ett liknande sätt som i 

slutändan bidrar till ett konsekvent utfall och resultat av samtalen.   
 

Urval 

Som tidigare nämnt valde vi att intervjua personer som har eller har haft någon koppling till 

psykisk ohälsa på något sätt. Alla de intervjuade personerna hade flera olika arbetsroller.  
 

Person A 

- Svarvare och reparatör 

- Skyddsombud, fackligt engagerad 

- Arbetat i branschen sedan 1987 

 

Person B  

-Växlare 

- Skyddsombud, fackligt i några år 

-Arbetar inom branschen sedan 1987, har inte arbetat inom någon annan bransch 

 

Person C 

- Växlare  

- Skyddsombud 

-Arbeta 6 år inom branschen, innan det 17 år inom omsorgen 

 

Person D 

- Felsökare  

- Arbetsledare  

- Jobbat på denna arbetsplats i 6 år, inom branschen sedan 1987 
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Etiska överväganden 

Som vi har presenterat tidigare i metod delen så valde vi att utföra semistrukturerade 

intervjuer där vi hade förberett frågor innan utefter de teman som vi ville undersöka. Vi 

intervjuade de fyra informanterna var för sig och genom att vi båda (författarna) var med så 

blev stämningen i rummet lättare och intervjun fick en känsla av att vara mer som ett samtal. 

Alla intervjuerna spelades in efter medgivande från intervjupersonerna för att vi senare skulle 

kunna transkribera samtalen för analys.  

Inför varje ny intervju bestämde vi tillsammans vem av oss som skulle vara den ledande i 

intervjun och den andra fanns där som ett stöd och tog anteckningar och fyllde i med 

eventuella följdfrågor. Detta gjorde att eventuella luckor i intervjuerna fylldes och eventuella 

oklarheter kunde täckas upp av den andre. 

Bearbetning av material 
Efter transkriberingen av intervjuerna läste vi igenom dem för att finna de substantiella 

uttalandena som sa oss någonting om det vi ville undersöka. Detta gjordes både var för sig 

och sedan tillsammans för att inte missa något av relevans. Dessa uttalanden delades sedan in 

i två tematiseringar, utifrån våra problemfrågeställningar. I dessa två teman gjordes sedan 

underrubriker då variationen på empirin var för stor för att enbart använda sig av två teman 

vid analysen (se figur 1). Efter att intervjuerna var färdigställda upptäckte vi att några få av 

frågorna inte hade någon relevans för de frågeställningar som vi utarbetat och vi beslöt oss för 

att inte använda oss av dem i slutresultatet. 
 

De två övergripande tematiseringarna som reflekterade våra frågeställningar döptes till Syn på 

psykisk ohälsa och Strategier för att hantera psykisk ohälsa. Materialet delades sedan in i de 

två teman utefter de frågeställningar som fanns. I dessa två huvudteman utvecklades det sedan 

fler specificerade teman utifrån det material som fanns i temat.  I tema 1 Syn på psykisk 

ohälsa, framkom temat; Vad psykisk ohälsa är för individerna.  I tema 2 Strategier för att 

hantera psykisk ohälsa utvecklades teman som: Organisationsstrategier och Individuella 

strategier. Ur materialet utvecklades det också ett tredje tema; Sammanhållning. 
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Tema 1: Syn på psykisk ohälsa 
Det första temat handlar om vad det är som påverkar hur man inom organisationen ser på 

psykisk ohälsa, både ur ett individuellt och ett grupprelaterat perspektiv. Det kunde vara både 

fysiska och psykiska faktorer som påverkar vilken bild man har av psykisk ohälsa. Dessa 

psykiska och fysiska faktorer kunde vara allt från arbetsmiljö, tillgång till verktyg och stress.  
 

Vad psykisk ohälsa är för individerna 
Detta tema utformades efter de olika definitioner som de intervjuade använde sig av för att 

förklara hur de såg på psykisk ohälsa.  

 

Tema 2: Strategier för att hantera psykisk ohälsa 

Vid det andra temat letade vi efter vilka strategier som finns inom organisationen för att 

hantera psykisk ohälsa. Vi letade efter både individuella strategier och organisatoriska 

strategier. Då företagets strategier och individuella strategier skiljer sig ifrån varandra så har 

vi delat upp dem i två olika grupper.   
 

Organisationsstrategier 

Under organisationsstrategier för att hantera psykisk ohälsa letade vi efter mer konkreta 

åtgärder som företaget tillämpar i frågor kring psykisk ohälsa. 
 

Individuella strategier 

Under individuella strategier sökte vi efter saker som visar hur individen hanterar sin egen 

psykiska ohälsa. Det kunde vara saker som vilka de väljer att prata med i första hand eller 

vilka faktorer som gör att de söker hjälp. 
 

Tema 3: Sammanhållning 
I det sista temat undersöks hur personerna på arbetsplatsen påverkas av när en arbetskollega 

mår dåligt, hur detta påverkar relationerna mellan både gruppen, mellan en individ och den 

som lider av psykisk ohälsa. Under detta tema listade vi uttalanden som visar hur de 

intervjuade tror att deras kollegor tänker kring psykisk ohälsa och de konsekvenser som kan 

uppstå av att vara öppen kring frågan. 
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Schema bearbetning av material 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1 Denna beskrivning visar hur de olika teman som uppstod ur intervjuerna kopplas till 

frågeställningarna. Samt hur de underteman som fanns är kopplade till varandra.  

 

 

 

 

	  



20	  
	  

Resultat och Analys 

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa våra resultat genom att presentera den empiri som 

svarade på våra frågeställningar. Vi kommer att göra detta genom att under våra 

problemfrågeställningar presentera de teman för analys som utvecklades av de material som 

framkom av intervjuerna. Vi kommer även att analysera empirin genom att förklara och på 

bästa sätt knyta an till de teoretiska utgångspunkter som vi har valt att använda i vår uppsats.  

 

Tema 1; Syn på psykisk ohälsa 
Vad psykisk ohälsa är för individerna 

När vi frågade vad psykisk ohälsa var för våra intervjupersoner, uppkom en mängd olika svar. 

Svaren varierade mellan medfödda sjukdomar och sjukdomar och tillstånd som kunde 

uppkomma ur både arbetsrelaterade och privata situationer. Dock var det klart att alla 

intervjuade ansåg att psykisk ohälsa på något sätt var hindrande för individen att fungera 

“felfritt” i sociala situationer. Gällande beskrivningarna av vad psykisk ohälsa var för de 

intervjuade, tolkade vi det som att deras uppfattningar var förknippade med händelser som de 

hade bevittnat eller varit med om på något sätt.     
 

Person B 

“Nej men om man säger rent konkret den psykiska ohälsan den jag har träffat på är den som 

på olika sätt har mått dåligt och... och många har ju egentligen skulle jag gissa typ ADHD 

och liknande…” 

 

Intervjuperson B ansåg att psykisk ohälsa är när en person mår dåligt, vilket kunde vara på 

många olika sätt. Enligt B är det många personer som lider av psykiska sjukdomar som 

ADHD eller liknande medfödda sjukdomar. Dock är det oklart när B pratar om att det är 

många som har ADHD, om det är personer på arbetsplatsen eller i allmänhet.  
 

Person D 

“just den här utanförskapen. skapar väldigt mycket psykisk ohälsa..inte få uppskattning för de 

man gör på sin arbetsplats..” 
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Enligt intervjuperson D är psykisk ohälsa någonting som förknippas med en känsla av 

utanförskap. D menar också att psykisk ohälsa kan uppstå om man inte får uppskattning för 

det arbete man gör på sin arbetsplats.  
 

Person A 

“Så jag tror att de är ganska påfrestande för många på jobbet genom att det är så 

monotont…” 

 

A ansåg att det var arbetet och dess utformning som kunde vara en av orsakerna till psykisk 

ohälsa på så sätt att arbetsuppgifterna var monotona och påfrestande för individen. Dock är 

det oklart på vilket sätt det är påfrestande, då det inte framgår om det är psykiskt eller fysiskt. 

Man kan dock tolka det som att dessa två orsaker påverkas av varandra, vilket i detta fall leder 

till en negativ cirkel.  
 

Person C 

“just nu har vi att det är återkommande, samma arbetsuppgifter i princip dag efter dag efter 

dag..vecka ut och vecka in. Alltså, men jag tror absolut att det inte är bra” 

 

Enligt person C kan det vara det arbete som utfördes under den aktuella tidsperiod vara en 

orsak till en persons psykiska ohälsa. Utifrån detta uttalande kan man ana att C själv påverkas 

negativt av bristen på förnyelse i det aktuella arbetsmomentet.   
 

Ett återkommande ämne när vi bad de intervjuade att beskriva vad psykisk ohälsa var för 

dem, var stress. Utifrån intervjuerna kan man tyda stress som en av de orsaker som påverkar 

psykisk ohälsa allra mest på arbetsplatsen.  

 

Person C 

“Jag skulle säga, jag tror en jobbig grej det är att allting är under tidspress. Vad det än är. 

Sen kanske man har en vecka på sig, men det är alltid tidspress på vad du än gör så är det 

alltid tidspress” 

 

C nämner också att inom arbetet och med alla de moment som medföljer finns det ett tidskrav 

på när arbetet ska vara klart. Detta menar C kan upplevas som pressande och stressande, 

oavsett om tidsramen är lång, vilket då kan påverka ens psykiska hälsa negativt.  
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Kring diskussionerna av vad psykisk ohälsa var för de intervjuade framgick det också att 

synen på psykisk ohälsa avspeglades av arbetsmiljön på arbetsplatsen.   

 

Person A 

“JA.. det är nog lite macho -kultur här… det är samma som skador… småskador ska alltid 

rapporteras… de kan betyda att man har trampat snett när man går nerför en stege.. de 

tycker många “karlar” då om man ska säga så.. rycker på axlarna.. de är ju inte så jävla 

farligt..” 

 

Enligt A finns det tendenser som visar på att det finns en macho-kultur på arbetsplatsen. 

Exemplet på att man inte anmäler småskador då det kan anses som onödigt kan man tolka 

som att beteendet kan anses som svagt och mindre maskulint. 

I alla intervjuerna tog man upp på något sätt att jargongen inom organisationen var ganska så 

hård och flera nämnde i ord att det fanns en typ av macho-kultur som påverkade öppenheten 

kring hur man mår. Detta kan kopplas ihop med Goffmans begrepp facework. Genom att 

använda sig av en hårdare jargong, som man anser passar ihop med den maskulina roll som 

man förväntas ha på arbetsplatsen, undviker man att “tappa ansiktet” om det skulle vara så att 

man lider av psykisk ohälsa. Att undvika att tappa ansiktet, och att använda en hårdare 

jargong, inför sina arbetskamrater och chefer är också något som går att koppla till de 

könsteorier som vi har diskuterat tidigare. Genom att uppträda på detta sätt gentemot andra på 

sin arbetsplats försöker man upprätthålla en hegemonisk maskulinitet för att inte tappa den 

position man har inom gruppen. Vi har alla någon typ av makt som vi försöker utöva på andra 

individer. Man kan då tänka sig att detta är extra viktigt i en organisation som är 

mansdominerad och där normativa könsroller blir ännu tydligare och viktigare att uppehålla.   

        

För att sammanfatta dessa resultat som har framkommit så kan man säga att det fanns en 

öppenhet och viss acceptans gällande synen på psykisk ohälsa. Dock uppgavs det att finnas en 

hårdare jargong och en macho-kultur som påverkade atmosfären på arbetsplatsen, vilket 

påverkade hur man förhöll sig till andra i sin omgivning. Definitionerna av psykisk ohälsa var 

vida spridda från fysiska förhållanden som påverkar den psykiska miljön. De orsaker som 

togs upp att de påverkar mest hur man mår, var monotont arbete och stress.  
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Tema 2 - Strategier för att hantera psykisk ohälsa 
Utifrån materialet har det som tidigare nämnt tagits fram två teman som beskriver två olika 

typer av strategier som används vid hantering av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  Dessa två 

teman är; Organisatoriska strategier och Individuella strategier.  
 

Organisationsstrategier 

De strategier som används av ledningen på arbetsplatsen, samt de strategier som är kopplade 

till organisationen på något sätt, exempelvis arbetsgrupper, möten etc.  
 

Person B 

“..vi har ju faktiskt en företagshälsovård o vi har Previa både medicinskt o som man kan 

ringa och boka tid och såna grejer..” 

 

Enligt B har företaget en tydlig process gällande personalens hälsa genom att man kan ringa 

till en så kallad företagshälsovård. Utifrån citatet kan man tolka det som att det är individerna 

själva som måste ringa och boka en tid om man vill ha hjälp.  Dock framgår det inte av B om 

detta förekommer ofta.  
 

Person A 

“vi har ju vi arbetar ju med psykisk och social arbetsgrupp här på jobbet som jag bland annat är 

med i på grund av mitt fackliga arbete..” 

 

Person A tog upp att organisationen har börjat arbeta med en psykisk och social arbetsgrupp 

där skyddsombud och andra personer ur företaget sitter och diskuterar hur man ska handskas 

med hälsorelaterade frågor.     

 

Person A 

“Det kan gå åtskilliga.. veckor dagar och ibland månader .. till o med år har de hänt innan de 

händer nått.. för att dom personerna mår ju otroligt dåligt.. o det blir ju sjukskrivningar.. 

tyvärr.”. 
 

Dock så beskriver hen att processen går långsamt och att det i nuläget tar lång tid för 

organisationen att komma till det stadium i processen där personer som mår psykisk dåligt 

kan få någon konkret hjälp. 
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Person B 

“men vi har såna här utvecklingssamtal tror jag det heter. Och då ska man ju sitta ner och 

prata och, jag tror oftast att det inte kommer upp och.. jag tror inte det.” 

 

I organisationens arbete med de anställda ingår det i årliga utvecklingssamtal att man ska 

prata om hur personen mår, både fysiskt och psykiskt. Dock verkar detta inte vara något som 

man går djupare in på under dessa samtal. 
 

Person A 

“Det finns inte något riktigt förebyggande jobb för dom här problemen som uppkommer-.… -

nu vet jag att de försöker men det tar så otroligt lång tid” 

 

Enligt detta citat från A finns det inte någon plan kring hur arbetsplatsen ska hantera frågor 

kring psykisk ohälsa. Att det handlar om psykisk ohälsa framkommer inte i detta citat, dock 

finns det tidigare diskussioner ur denna intervju som visar att det är psykisk ohälsa som det 

pratas om i detta citat. A menar också att det finns tecken på att företaget försöker att ta fram 

strategier för hur problem kring psykisk ohälsa ska hanteras på bästa sätt, men att det tar för 

lång tid. Detta kan tolkas som att det antingen inte finns något tillräckligt engagemang kring 

ämnet, eller att det inte finns tillräcklig kunskap. 
 

Utifrån de intervjuer som genomfördes framkom det en tydlig bild av att det var framförallt 

den fysiska ohälsan som hanterades mest av organisationen. Det fanns en tydlig plan av hur 

sådana ärenden skulle hanteras. Dock tolkade vi det som att det fanns en större okunskap och 

osäkerhet i hur mer psykiska sjukdomar och tillstånd skulle hanteras från organisationens 

sida. De uppgav att det inte fanns någon typ av plan för att hantera sådana fall. Deltagarna i 

studien hade flera exempel på när ett sådant ärende hade hanterats och man hade fått 

improvisera ihop en plan. I intervjuerna framkom det också en viss misstanke om att det fanns 

en viss brist på utbildning hos chefer gällande hantering av psykisk ohälsa, vilket bidrog till 

att man sällan vände sig till dessa för stöd när man mådde dåligt.    
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Person C 

“... det är en ganska het potatis att ta i för chefer också. För jag tror inte kanske alltid att 

man har rätt utbildning för det som chef.”      
 

När C pratar om att det är en het potatis att ta i för chefer menar personen att det är ett ämne 

som är känsligt att prata om på grund av att cheferna inte har rätt eller tillräcklig utbildning 

för det. Vad detta känsliga ämne är för någonting framkommer inte i citatet, men det kan 

kopplas samman med citatet ovan, som handlade om problemet med att det tog lång tid innan 

företaget kom fram till en lösning gällande hanteringen av psykisk ohälsa. Alltså är det 

känsliga ämnet som chefer har svårt eller inte kan prata om enligt C, psykisk ohälsa.  
 

En konsekvens som de intervjuade nämnde var att man gärna inte pratade om sin psykiska 

ohälsa med sin chef, då de inte trodde att chefen skulle kunna handskas med det på rätt sätt. 

Detta kan bero på att den roll som en chef förväntas spela på arbetsplatsen inte innehåller 

sådan typ av handledning. Vilket innebär att chefen inte vet hur denne ska spela sin roll, och 

som denne inte vill visa för sina anställda. Chefen vill inte tappa ansiktet genom att visa sig 

okunnig. Detsamma gäller för den anställde då denne inte vill tappa ansiktet inför sin chef 

genom att visa sig svag genom att berätta om sin psykiska ohälsa. Återigen kopplar vi detta 

till Goffmans begrepp facework. Då chefens roll handlar om att vara högst i hierarkin och 

inneha speciella kunskaper, skulle ett sådant samtal kunna skada den bild som finns av hen 

om det skulle komma fram att denne inte har dessa kunskaper. Detta innebär alltså att man 

vill med hjälp av alla medel upprätthålla den bild som arbetsrollen förväntas ha. Samma typ 

av facework används av den anställde i sitt arbete med att behålla den roll som har tillgivits av 

gruppens medlemmar. Detta kan ses som att båda parter försöker att upprätthålla någon typ av 

maktbalans som finns inom organisationen. Vilket kan förklara varför det finns en typ av 

macho-kultur inom organisationen som verkar begränsande för förståelsen av psykisk ohälsa 

och verkar för ett upprätthållande av en hegemonisk maskulinitet.    
 

Sammanfattningsvis så fokuserades de organisatoriska strategierna främst på den fysiska 

ohälsan, man upplevde att det fanns en bättre plan för att hantera situationer som dessa än den 

psykiska ohälsan. Man upplevde också att det fanns en brist på utbildning gällande hantering 

av psykisk ohälsa bland cheferna. 
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Individuella strategier  

Individuella strategier är de olika sätt som individerna använder sig av för att prata om eller 

hantera sin egen och andras psykiska ohälsa. Detta kunde vara att prata med en nära vän eller 

ett skyddsombud eller att helt enkelt vända sig till en arbetsledare eller chef.  
 

 Person A 

“Jag tror de är väldigt individuellt.. jag vet att det är några.. några stycken som ofta kommer 

till mig o pratar men de e för att de har förtroende..” 

 

Enligt A finns det ingen speciell personlig strategi att använda sig av för att hantera sin egna 

eller andras psykiska ohälsa. Detta kan tolkas som att när det gäller ens psykiska hälsa finns 

det inga riktlinjer på hur man ska gå tillväga, utan vad som är rätt strategi för en individ kan 

vara helt fel för någon annan. Dock nämner A att en strategi som används av individer är att 

man kan prata med någon som man har förtroende för. Detta kan kopplas till Goffmans (2011 

) teori om back stage och front stage. Om man pratar om sin psykiska ohälsa med någon, så 

sker detta i ett så kallat backstage. Där man kan släppa på den roll man spelar utan att det 

påverkar den bild man själv, och andra, har skapat av en på arbetsplatsen.  
 

Person D 

“Skulle de va nått så skulle ja gå till min närmsta chef eller så skulle ja prata med min 

fackliga skyddsombud eller mitt skyddsombud i fall de gäller eh arbetsmiljö .. för dom  .. har 

ju tystnadsplikt, alltså, dom pratar med mig i förtroende..” 

 

D påvisar också, precis som i citatet innan, att denne använder sig av en strategi där denne 

kan prata om sin psykiska ohälsa med en person som de kände förtroende för. I detta fall var 

det ett skyddsombud eller liknande som hade tystnadsplikt.  
 

Slutligen fanns det många likheter i de individuella strategier, som intervjupersonerna ansåg 

att de använde för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Flera av de intervjuade ansåg 

att deras huvudstrategi för att hantera sin egna och hur andra hanterade psykiska ohälsa var att 

prata med någon de hade förtroende för i arbetssituationen. Den person som alla 

intervjupersonerna kunde tänka sig att gå till för att prata om psykisk ohälsa var något av 

skyddsombuden på arbetsplatsen. Något som alla intervjuade var tydliga med att säga under 

intervjuerna var att med vem och hur man pratade om psykisk ohälsa var individuellt och 
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kontextuellt bundet. Alltså att man inte pratade med alla om allt, utan man var noggrann med 

att välja ut vem man förtror sig åt.   

 
Tema 3 - Sammanhållning 
Under detta tema presenterar vi hur man inom organisationen relaterar till varandra och hur 

deras agerande gentemot varandra bygger upp och stärker den kultur och arbetsmiljö som 

individerna befinner sig i.  
 

Person A 

“Vi är nog väldigt måna om att ta hand om våra arbetskompisar” 

 

Enligt A finns det tecken på att man tar hand om varandra på arbetsplatsen genom att vara 

måna om att fråga hur man mår och visa att man bryr sig. Intervjuerna visade att det finns en 

syn på psykisk ohälsa i organisationen som är positiv på så sätt att det finns en öppenhet och 

acceptans till individer som har eller har haft psykisk ohälsa på något vis. Dock visade 

intervjuerna att denna öppenhet och acceptans enbart gällde på ett ganska ytligt plan då de 

frågade hur man mådde men inte så mycket mer. 
 

Person D 

“För nånstans så är det ju så att man drar ju ner sin egen skyddsvall genom att man är den 

där jobbarkompisen… och såna grejer va det är ju inte nån okänd på stan..” 

 

Öppenheten till att prata med någon om deras psykiska ohälsa var också begränsad på så sätt 

att man kunde tänka sig att prata med en nära vän, men man ville inte gärna bli “indragen” i 

någon annans problem. Här spelade graden av normativitet av problemet in. Om det var en 

mer “normalt” problem så kunde man vara mer öppen för att diskutera det med någon. Dock 

om det var något mer svårhanterligt eller känsligt problem skickade man hellre sin vän till 

någon annan, såsom ett skyddsombud eller en arbetsledare.   
 

På frågan “om män i allmänhet inom organisationen drar sig lite längre för att söka hjälp” 

blev svaret positivt på det sättet att man trodde att män inom organisationen ofta väntade 

längre med att söka hjälp. 
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Person D 

“Jaa jag ja tror faktiskt att män är lite generellt mer ”jag klarar mig själv”.. asså de e är väl lite 

så ehh.. kvinnor söker nog mer snabbare hjälp tror ja.. generellt men men de e nog svårt att säga 

för de e en väldigt personlig egenskap de e precis som en smärtgräns.. vissa tål hur mycke smärta 

som helst utan att de känns o vissa tål ingenting.. o ja tror de där med psykisk ohälsa är lite så 

också.. vissa kan klara av det under väldigt lång tid o hoppas på att de ska gå över.. o vissa.. går i 

väggen direkt..” 

 

Dock fanns det tecken på att man väntade längre med att söka hjälp, var mer karaktäristiska 

drag bland individer än att det var något som uppmuntrades till inom organisationen. Hur 

villig man var att söka hjälp tidigt kan relateras till Goffmans begrepp om stigma (2009).  

Att man drog sig för att söka hjälp berodde mer på en själv-stigmatisering än att man blir 

stigmatiserad av gruppen. Man kan tolka detta som att individen drar sig för att söka hjälp på 

grund av att man tror att de andra inom organisationen ska se på en som annorlunda, eller av 

rädsla för att bli utstött av gruppen. Dessa tankar om själv-stigmatiserande konsekvenser kan 

också kopplas till kulturen och arbetsmiljön som finns inom organisationen. Att bli utstött 

eller sedd som annorlunda kan leda till  att individen inte kan leva upp till den normaliserade 

könsrollen som man kan förväntas ha inom organisationen.     

  

Person D 

“Aa asså ja vet inte.. men ja kan ju bara gå till mej själv.. eh … de e väldigt få personer som 

ja skulle anförtro mig vissa saker på min arbetsplats.. för att eh.. det finns väldigt många som 

som vid vissa tillfällen kan använda de för att utnyttja till sin egen favör.. så att ja tror faktiskt 

att de är väldigt svårt att diskutera enskilt.. kanske i grupp får då blir man inte .. utpekad” 

 

Även när det gäller öppenheten till att man kunde vända sig till någon så var det väldigt 

kontextuellt bundet då man var tvungen att vara noggrann med vem man vände sig till så att 

man kunde vara säker på att ens “hemlighet” inte diskuterades öppet eller användes emot en. I 

detta område så handlar det inte bara om vem man valde att vända sig till. Hur man umgås 

inom gruppen och hur man kommunicerar med varandra spelar en stor roll för hur öppen man 

kan vara med varandra i olika ämnen.  
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Vilken kommunikation som finns på arbetsplatsen speglas också i hur man uttrycker sig mot 

varandra. 

  

Person B 

“Det finns ju en ganska hård jargong och jag har en känsla av att under den så ligger det 

mer och gror än man riktigt vill se.” 

 

Enligt B finns det många underliggande saker, som inte kommer upp till ytan på grund av att 

det finns en hård jargong på arbetsplatsen. Dessa underliggande saker kan vara relaterat till 

psykisk ohälsa på något sätt. Till exempel konflikter mellan kollegor, stress etc. Den hårda 

jargongen på arbetsplatsen försvårar hanteringen av sådana problem. 
 

Person B 

“Det finns ju en frustration, det gör det ju hos ganska många människor. Men det är ju oftast, 

oftast är ju grejer privata grejer som gör att folk mår dåligt också, det behöver ju faktiskt inte 

vara på jobbet. Men nej, det är ju inte säkert att det skulle vara bra att prata om det hela men 

i det här gänget, så jag vet inte. Ibland öppnar folk upp sig väldigt, men oftast så är det nog 

smågrupper som pratar lite djupare så att säga. 

Man har sina kompisar helt enkelt.” 

Det finns en frustration kring att man inte kan prata om sin psykiska ohälsa med vem som 

helst, och inte prata med andra om deras psykiska ohälsa. Detta på grund av att problemen 

inte alltid är jobbrelaterade, eller så vill man inte att alla ska få reda på det. Om det pratas om 

psykisk ohälsa med kollegorna är det de som man är vän med.   
 

Ur materialet växten en bild fram av vilken typ av språk eller, jargong som användes i 

interaktionen mellan individerna i organisationen. Detta språk och jargong kan spegla vilken 

typ av kultur som finns på arbetsplatsen. Man använder sig av ett språk som en själv och 

andra förväntar sig att man ska använda för att uppfylla de förväntningar som finns kring den 

roll individen spelar. Genom att göra detta så upprätthåller man den kultur som är 

normaliserad på arbetsplatsen.  
 

 

 



30	  
	  

Diskussion  

Vi kommer i den följande diskussionsdelen av uppsatsen att följa den mall vi har använt oss 

av tidigare i texten. Vi kommer att börja med att diskutera Synen på psykisk ohälsa och de 

resultat vi har funnit där och tolka dessa utifrån de teorier och begrepp vi har presenterat 

tidigare. Sedan följer en diskussion av de olika Strategier för att hantera psykisk ohälsa i 

organisationen som vi har lokaliserat i vår studie i relation till det teoretiska ramverket.   

 

Synen på psykisk ohälsa 

Våra förväntningar i inledningen av denna uppsats var att det på en mansdominerad 

arbetsplats skulle finnas en negativ syn på psykisk ohälsa på så sätt att man inte vill prata om 

det. Vi trodde att detta kunde bero på att arbetsplatsen var präglad av en stark macho-kultur 

där man hade svårt att tala om ämnet. Efter att ha gått igenom den empiri som vi samlat in kan 

vi se att det finns tendenser till detta, vi fann dock att det finns en större förståelse och 

öppenhet kring ämnet psykisk ohälsa än vad vi hade förväntat oss. Den förståelse som de 

intervjuade uttryckte handlade först och främst om att andra kan lida av psykisk ohälsa på 

något vis, men den sträckte sig oftast inte till den egna individen. Det fanns också en 

begränsning vid förståelsen av andras psykiska ohälsa, på så sätt att man kunde förstå att en 

kollega mår dåligt, men inte så mycket mer. Vilket innebar att man kunde fråga hur någon 

mår, men man ville inte bli involverad i dennes situation. Det fanns också en viss reservation 

för vem eller vilka man vände sig till gällande sin psykiska ohälsa. Dessutom fanns det ett 

förbehåll för vilka typer av problem man diskuterade med andra på arbetsplatsen.   

 

Den bild som framkom av intervjuerna var att den öppenhet till att prata om psykisk ohälsa 

som erbjöds var kontextuellt bundet och högst begränsad, som också Addis och Mahalik 

(2003) diskuterar. Man pratade inte om känsliga ämnen vart som helst när som helst. Utan 

detta gjordes bara med någon man kände stort förtroende för och i situationer där man kunde 

göra detta utan att tappa ansiktet. Det kunde till exempel vara att prata med en vän eller med 

ett skyddsombud. Om en individ skulle tappa ansiktet så betyder det också att det finns en risk 

för att denne i samband med detta kan förlora sin maktposition i gruppen, vilket kan relateras 

till Connells begrepp hegemonisk maskulinitet. Vilket kan tyda på att det finns ett behov av 
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att upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten för att, så att säga, upprätthålla gruppens 

status quo.  
 

Som Addis och Mahalik (2003) också skriver så spelar problemets grad av normativitet en 

stor roll inom den undersökta organisationen. Beroende på hur “normalt” problemet är, desto 

mer accepterande och tillmötesgående är de anställda inom organisationen för att diskutera 

det. 
 

De intervjuade uttryckte en förståelse för att en individ som lider av psykisk ohälsa undviker 

att ta upp vissa problem så länge som möjligt av rädsla för att bli sedd som annorlunda. Detta 

kan tolkas som att de är rädda för att bli stigmatiserade på grund av något som gör att de 

skiljer sig från de andra i gruppen, som Goffman (2009) beskriver. Med tanke på att det finns 

en öppenhet och acceptans kring hur man bemöter psykisk ohälsa gällande sina arbetskollegor 

i organisationen innebär det att det finns tendenser som visar på en stigmatisering kring sin 

egen psykiska ohälsa på arbetsplatsen. Individerna har alltså en egenskapad ängslan för att 

prata om sin psykiska ohälsa med sina arbetskamrater av rädsla för att drabbas av ett 

utanförskap av gruppen. Även om de andra inte skulle se individen som annorlunda, finns det 

en rädsla hos individen att de andra ska se en så, på grund av att man lider av psykisk 

ohälsa.      

 

Den generella fördom som finns kring hur män ser på psykisk ohälsa kan komma ifrån de 

etiketter som den tidiga kvinnoforskningen använde för att beskriva männens roll i jämförelse 

med kvinnans roll, som Berger (2012) diskuterar i sin artikel. Vilket innebär att det inte är 

själva sjukdomen i sig som verkar stigmatiserande, utan det är etikettens (begreppen) 

utformning som gör att sjukdomen blir avmaskuliniserande. Detta kan förklara varför den 

psykiska ohälsan på vår utvalda arbetsplats kan vara accepterat inom vissa kontexter och inte 

inom andra. De etiketter som används när man pratar om psykisk ohälsa, är enligt tidigare 

forskning negativt laddade för män på så sätt att de försvårar mäns vilja att söka hjälp. Detta 

skulle kunna uttryckas som att, på grund av den förväntade stigmatiseringen (förväntad av 

individen) som möjligtvis finns inom organisationen, så finns det en risk att männen väntar 

längre med att söka hjälp för psykisk ohälsa.      
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Strategier för att hantera psykisk ohälsa 
Vid intervjuerna framgick det att det finns faktorer som kan stärka de tendenser som visar på 

att det finns ett upprätthållande av en hegemonisk maskulinitet på arbetsplatsen. Detta 

upprätthållande av den maskulina hierarkin visades genom bland annat olika strategier som 

användes både individuellt och på företagsnivå. Som tidigare nämnt pratades det inte om en 

individs psykiska ohälsa med vem som helst eller vart som helst. Det fanns också tendenser 

som tydde på att man enbart pratade ytligt om sin psykiska ohälsa på arbetsplatsen och endast 

med någon som man kände väl eller hade förtroende för. Detta fenomen kan relateras till de 

begrepp som Goffman kallar för back stage och front stage. Där man inom front stage antar 

den roll som man har på arbetsplatsen och de beteenden som är accepterade där, och 

backstage är där man antar den roll som kanske inte alltid passar in på arbetsplatsen, till 

exempel den roll man har i hemmet. Dock efter att ha gjort intervjuerna upptäckte vi att dessa 

två begrepp inte helt kan spegla de eventuella platser där man pratar om psykisk ohälsa, som 

finns på den undersökta arbetsplatsen.  
 

Vi upptäckte att Goffmans (2011) två olika scenarion, front stage och backstage, inte var 

tillräckliga för att beskriva den undersökta arbetsplatsen och de olika nivåerna av interaktion 

som fanns. För att förstå interaktionen mellan individerna på arbetsplatsen och de strukturer 

de skapar måste man införa ännu en nivå av interaktion. I den undersökta organisationen 

fanns det en front stage där man spelar sin roll som en medlem i den större gruppen och där 

man har ett ytligare förhållande till varandra, och där man upprätthåller en hegemonisk 

maskulinitet gentemot varandra. Ett back stage, där man fortfarande spelar sin roll från front 

stage, där upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten fortfarande finns. Men där 

finns det inslag av acceptans och förståelse för ens psykiska ohälsa, som kan bestå av att man 

vänder sig till en förtroendeman av något slag. Och så finns det ett back-backstage som då är 

individens hem, den plats där man i första hand pratar om sin psykiska ohälsa. Det framgick 

av intervjuerna att det först och främst var till de personer man hade förtroende för på 

arbetsplatsen, som man vände sig till om man mådde dåligt och behövde prata med någon. 

Detta kunde vara en nära vän eller ett skyddsombud av något slag. När det gällde mer 

arbetsmiljörelaterad psykisk ohälsa så vände man sig till en chef eller liknande om det visade 

sig att ens psykiska ohälsa kunde bero på någonting organisatoriskt som behövde lösas på en 

högre nivå inom organisationen och som inte går att lösa på plats. Även i denna situation visar 
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det sig hur kontexten spelar en stor roll, på olika platser interagerar man på olika sätt och med 

olika människor beroende på vilket förhållande man har till dem. 

 

I front stage och backstage har individen också flera “själv” som kommer fram i de olika 

situationerna. Dessa olika själv definieras av vilken roll individen har i situationen, vilka 

andra individer som finns med i sammanhanget och vad de har för roller, samt vilka strategier 

individen använder sig av för att upprätthålla sin maskulinitet. Den roll som individerna antar 

i det front stage som de befinner sig i på arbetet kan relateras till den macho-kultur som 

präglar arbetsplatsen. Självet i front stage definieras med det upprätthållandet av den 

hegemoniska maskuliniteten som finns, genom till exempel vilka ämnen som det pratas om 

och hur man pratar om det. Till exempel nämnde en av intervjupersonerna att det sällan 

rapporteras om “småskador”, då detta inte ansågs vara så farligt, medan skyddsombudet såg 

frånvaron av rapport som ett “hot” mot den fysiska arbetsmiljön. I den miljö som finns inom 

organisationen så tolkade vi det som att det var viktigt för individen att behålla bilden av sig 

själv som maskulin och leva upp till de normer och förväntningar som är förknippade med 

den manliga könsrollen. Genom att låta bli att rapportera småskador var ett sätt för de olika 

individerna att upprätthålla sitt “själv” och den bild och maskulinitet som förknippas med 

denna roll.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att arbetet med att utforma strategier för att hantera psykisk 

ohälsa formas av rädslan för att bli utstött av gruppen på grund av sin psykiska ohälsa. Denna 

självformade stigmatisering av sjukdomsbilden påverkar hur man närmar sig någon för att 

prata om svåra ämnen som psykisk ohälsa. Genom att inte diskutera svåra ämnen på 

arbetsplatsen, exempelvis psykisk ohälsa, skapar man i samband med det en kultur som 

uppfattas av, både de anställda och andra utifrån, som ganska hård och macho. 

 

Sammanhållning  

Sammanhållningen och hur man relaterar till varandra inom organisationen kan ses som en 

produkt av de två tidigare nämnda teman. Genom hur man ser på psykisk ohälsa och hur man 

hanterar den sätter tonen för vilken typ av interaktionskultur som finns inom organisationen.  

På den undersökta arbetsplatsen framgick det av materialet att det fanns en stark 

sammanhållning på så sätt att man såg efter varandra. Dock var denna omtänksamhet 
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fokuserad på nära vänner, och eller på sådana samtal som var av mer ytlig natur, exempelvis 

hur man mådde osv, vilket innebar att det fanns en ganska ytlig jargong.  Håller man en ytlig 

och tuff jargong mellan varandra så kan detta också leda till att man inte vågar gå djupare in 

på ämnen som oftast ses som svåra att prata om. Vi tolkar det som att svåra ämnen, som 

psykisk ohälsa, blir för personliga att prata om. Därför riskerar man att psykisk ohälsa hos en 

individ blir oupptäckt och därmed kan leda till att man inom organisationen då inte har någon 

plan för hur man ska hantera det.       

 

Den sammanhållning som vi upptäckte beskrevs oftast i samma typ av ordalag, där man 

beskrev könsstereotypiska beteenden för att visa hur lika man var och hur man höll ihop som 

grupp. Till exempel beskrev de intervjuade att en viss typ av språk användes när man 

interagerade med varandra och detta kan tolkas ur Goffmans teori om ett upprätthållande av 

den roll som man tilldelats inom gruppen på arbetsplatsen, genom ett agerande på det 

förväntade sätt som rollen tilldelats.  

Reflektion 

I denna avslutande del av uppsatsen kommer vi att reflektera kring vårt eget arbete och den 

process som har ägt rum under denna tid. Vi kommer också att föra en mindre diskussion 

kring vårt forskningsproblem.  

Studiens upplägg 

När vi ser tillbaka på vårt arbete och vad vi från början ville studera så har det förändrats helt 

från vår första idé till slutresultatet. Redan vid uppstartsfasen fanns det en tanke kring att 

studiens form och frågeställningar skulle behöva förändras längs vägen, då de tankar som 

fanns från början inte var tillräckligt utvecklade för att kunna producera en uppsats av hög 

kvalitet och från erfarenhet av våra egna tidigare uppsatser. Vid utformandet av våra 

teoretiska utgångspunkter såg man en tydlig utveckling, där det började med att studera enbart 

interaktionsteorier, och framförallt Goffmans olika teorier, till att avslutas med ett tillägg av 

könsaspekter. Genom att analysera interaktionen mellan dessa män ur ett könsperspektiv 

kunde vi också se hur kulturen inom organisationen påverkade beteendet. Hade det enbart 

gjorts en analys på de interaktionsteorier som vi började med hade analysen antagligen verkat 

lite fattig, då det inte hade funnits lika många aspekter att analysera resultatet utifrån.  
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Diskussion kring forskningsproblemet 

När vi valde att studera synen på psykisk ohälsa hade vi inga tidigare erfarenheter eller 

kunskaper om ämnet, det enda vi hade att referera till var de myter som florerar kring män 

och hur de pratar, eller inte pratar, om svåra ämnen. Ett av dessa svåra ämnen som vi valde att 

studera närmare var som tidigare nämnt psykisk ohälsa. Den bild som vi hade från början var 

någon form av allmän bild där oberoende vem, hur, vart eller vad så hade män svårt att prata 

om, i det här fallet, psykisk ohälsa då det inte ansågs behöva göra det. Under processens gång 

har den bilden av män och hur deras syn på psykisk ohälsa förändrats. Genom att studera den 

tidigare forskning som har gjorts inom ämnet, har den bild som vi har haft av att män inte 

pratar förändrats. Det var också någonting som vi hade, till viss del, förväntat oss då ett 

forskningsproblem oftast har många fler nivåer än vad det ser ut att ha vid första anblick. Den 

tidigare forskning som vi studerade hade en gemensam nämnare. Denna gemensamma 

nämnare var att hur, när, var och med vem männen pratar med gällande sin egen eller någon 

annans psykiska ohälsa så är det starkt kontextuellt bundet. Den tidigare forskningen nämner 

också att detta kan vara en av orsakerna till varför det finns en bild av att män inte tycker att 

de mår dåligt och behöver då inte söka hjälp. Detta är någonting som även vi har lagt märket 

till i vårt egna material. Materialet visade tendenser på att det finns en bild av att män har 

svårare att söka hjälp för psykisk ohälsa, vilket kan tyda på att det fortfarande finns ett 

problem kring män och deras syn på psykisk ohälsa. Dock är vi medvetna om att det material 

och resultat som framkom ur vår studie är applicerbart enbart på den utvalda organisationen, 

och på så sätt endast kan visa tendenser till att problemet fortfarande existerar, men inte stärka 

det.  

 

Denna studie kan bidra på det sätt att man kan använda den till att förstå en del av den större 

helhet och den forskning som pågår runt ämnet män och psykisk ohälsa. Genom att studera 

hur män inom en specifik könsnormerad kontext ser på psykisk ohälsa kan man förstå hur 

man ska utveckla verktyg för hur dessa individer ska kunna prata om psykisk ohälsa utan att 

förlora sin maskulinitet. Vad som krävs för att man ska kunna skapa dessa verktyg är något 

som skulle kunna utvecklas i kommande forskningsansatser inom ämnet.    
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Tema 1 - Arbetsroll 
- Vad arbetar du med? (Vilken arbetsroll har du) 
-Hur länge har du arbetat med det? 
- Har du jobbat med liknande arbetsuppgifter tidigare? (Hur länge) 
- Hamnar du i situationer där psykisk ohälsa förekommer? (Arbetskollegor psykiska ohälsa, 
konflikter etc.) 
- Vilken roll har du i rehabiliteringen och uppföljningen av de som drabbas av psykisk 
ohälsa? 
 
Tema 2 - Arbetsplatsen  
- Pratar man om psykisk ohälsa/hälsa på arbetsplatsen?  
- På vilket sätt pratas det om hälsa/ohälsa på arbetsplatsen? (samtal) 
-Vilka pratar man med om psykisk ohälsa? (kollegor, chefen, facket) 
- Har det uppstått en situation där någon har mått psykiskt dåligt? 
- I sådanna fall, hur hanterades situationen?  
(Konkreta exempel) 
- Hur hanterar företaget psykisk ohälsa? (samtal, återhämtningsprogram, tolerans) 
-Vart brukar ni/man prata om hälsorelaterade ämnen? (privat, fikarummet osv) 
- Vilka brukar vara öppnare för att prata om psykisk ohälsa/hälsa? (äldre/yngre) 
- Hur skulle du beskriva kulturen på arbetsplatsen? (Hur individer interagerar med varandra) 
 

Tema 3 - Stigmatisering 
- Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? (sjukdom? arbetsrelaterat? etc.)  
- Har det hänt någon gång att en person har hamnat utanför gruppen när denne har berättat 
att hen lider av psykisk ohälsa? 
- Brukar de som söker hjälp komma på eget initiativ eller har någon annan uppmanat dem att 
söka hjälp? 
-Vilka tror du att man vänder sig till först? (Professionella, chefen, arbetskollegor, familj 
etc.) 
- Har du erfarenhet av att män på din arbetsplats undviker att söka hjälp eller ta upp problem 
för psykisk ohälsa? 
(-Vad kan vara anledning/orsaker till detta? fråga till analys 



38	  
	  

 
 
 

Intervju 
 
(1) Vad arbetar du med? (Vilken arbetsroll har du) 
-Hur länge har du arbetat med det? 
- Har du jobbat med liknande arbetsuppgifter tidigare?  
(Hur länge) 
 
(3) - Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? 
(sjukdom? arbetsrelaterat? etc.) 
 
(1) - Hamnar du i situationer på arbetsplatsen där psykisk ohälsa förekommer? 
(Arbetskollegor psykiska ohälsa, konflikter etc.) 
 
- Vilken roll har du i rehabiliteringen och uppföljningen av de som drabbas av psykisk 
ohälsa?  
 
(2) - Har det uppstått en situation där någon har mått psykiskt dåligt? 
- I sådana fall, hur hanterades situationen?  
(Konkreta exempel) 
 
- Pratar man om psykisk ohälsa/hälsa på arbetsplatsen?  
 
(- På vilket sätt pratas det om hälsa/ohälsa på arbetsplatsen? )  
(samtal, plats) 
 
- Hur hanterar företaget psykisk ohälsa?  
(samtal, återhämtningsprogram, tolerans) 
 
-Har ni hälsorelaterade samtal? 
 
(-Vart brukar ni/man prata om hälsorelaterade ämnen? ) 
(privat, fikarummet osv) 
 

-Vilka pratar man med när mår dåligt?  
(kollegor, chefen, facket) 
 
 

(3) - Har du erfarenhet av att män på din arbetsplats undviker att söka hjälp eller ta upp 
problem för psykisk ohälsa? 
(-Vad kan vara anledning/orsaker till detta? fråga till analys) 
 
- Brukar de som söker hjälp komma på eget initiativ eller har någon annan uppmanat dem att 
söka hjälp? 
(Tror du att det finns en rädsla för att hamna utanför?) 
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-Vilka tror du att man vänder sig till först?  
(Professionella, chefen, arbetskollegor, familj etc.) 
 
- Hur har reaktionerna varit när det framkommit att någon lider av psykisk ohälsa?  
 
(- Har det hänt någon gång att en person har hamnat utanför gruppen när det har framkommit 
att hen lider av psykisk ohälsa?) 
(Om det skulle hända, har ni då något sätt att hantera det?) 

 
 


