
 

 

 

Ersta Sköndal högskola  

Institutionen för socialvetenskap  

Socionomprogrammet 210 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Männen är mycket mer isolerade öar” 

En intervjustudie om att nå och hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet inom 

idéburna organisationer 

 

Ina Franzén och Tove Råberg 

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp 

SOC63, VT 2015 

C-uppsats 

Handledare: Johan Hvenmark 

Examinator: Marie Nordfeldt 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Abstract ................................................................................................................................................. 4 
Förord .................................................................................................................................................... 5 
1. Inledning ........................................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 6 
1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 8 
1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 8 
1.4 Frågeställningar ............................................................................................................................. 9 
1.5 Förförståelse och vetenskapsteoretisk utgångspunkt .................................................................... 9 
1.6 Begreppsdefinitioner och begreppsförklaringar ............................................................................ 9 

1.6.1 Självmord och suicid ............................................................................................................. 9 
1.6.2 Suicidprevention .................................................................................................................... 9 
1.6.3 Idéburna organisationer ......................................................................................................... 9 
1.6.4 Organisationsformer inom ideell sektor .............................................................................. 10 

2. Kunskapsläge och tidigare forskning .................................................................................... 11 
2.1 Sökning i databaser och sondering av kunskapsläge .................................................................. 11 
2.2 Ideella aktörer på det suicidpreventiva fältet .............................................................................. 11 

2.2.1 Suicidpreventiva nätverk ..................................................................................................... 12 
2.2.2 Fem idéburna organisationer med fokus på suicidprevention ............................................. 12 
2.2.3 Suicidpreventivt arbete med män inom den ideella sektorn ................................................ 14 

2.3 Om suicid och suicidforskning.................................................................................................... 14 
2.3.1 Suicidforskning i ett historiskt perspektiv ........................................................................... 14 
2.3.2 NASP ................................................................................................................................... 14 
2.3.3 Tillvägagångssätt vid suicid samt skillnader mellan män och kvinnor ............................... 14 
2.3.4 Vanliga missförstånd kring självmord ................................................................................. 15 
2.3.5 Riskfaktorer för suicid ......................................................................................................... 15 

2.4 Den ideella sektorns roll och särart ............................................................................................. 16 
2.4.1 Rollfördelning mellan sektorer i samhället .......................................................................... 16 
2.4.2 Särart och mervärde i den ideella sektorn ............................................................................ 18 

2.5 Suicidpreventivt arbete i praktiken ............................................................................................. 18 
2.5.1 Nationellt program för suicidprevention .............................................................................. 18 
2.5.2 Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention ................................................................... 20 
2.5.3 Att utveckla det suicidpreventiva arbetet med män ............................................................. 20 
2.5.4 Gotlandsprojektet ................................................................................................................. 21 

2.6 Tidigare forskning kring maskulinitetsideal ............................................................................... 21 
2.7 Tidigare forskning om mäns självmord och mäns psykiska hälsa .............................................. 22 

3. Metod och material ...................................................................................................................... 24 
3.1 Material ....................................................................................................................................... 24 

3.1.1 Avgränsningar vid urval av material ................................................................................... 24 
3.1.2 Beskrivning av informanturval ............................................................................................ 25 
3.1.3 Diskussion av materialurval och urvalsmetod ..................................................................... 26 
3.1.4 Våra informanter .................................................................................................................. 26 
3.1.5 Bortfall av informanter ........................................................................................................ 27 

3.2 Metod för datainsamling ............................................................................................................. 27 
3.2.1 Kvalitativa intervjuer som metod ........................................................................................ 27 
3.2.2 Diskussion av metodval ....................................................................................................... 27 
3.2.3 Genomförande av intervjuer samt kommentar av metodskillnader ..................................... 28 
3.2.4 Diskussion och beskrivning av den kombinerade intervjun ................................................ 29 
3.2.5 Diskussion och beskrivning av telefonintervjun .................................................................. 30 

3.3 Datainsamlingsinstrument ........................................................................................................... 30 
3.3.1 Beskrivning av intervjuguide ............................................................................................... 30 
3.3.2 Diskussion av intervjuguiden............................................................................................... 31 

3.4 Databearbetning .......................................................................................................................... 31 
3.4.1 Avgränsningar i relation till datamaterialet ......................................................................... 31 
3.4.2 Kategorisering av materialet ................................................................................................ 32 
3.4.3 Språkhantering av intervjutranskriptioner ........................................................................... 33 



 

 

3 

3.4.4 Induktiva och deduktiva element i analysprocessen ............................................................ 33 
3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................. 33 

3.5.1 Validitet och reliabilitet ....................................................................................................... 33 
3.5.2 Studiens generaliserbarhet och användbarhet ...................................................................... 34 

4. Teori och analysverktyg ............................................................................................................. 35 
4.1 Motivering av teorival ................................................................................................................. 36 
4.2 Connells teori om hegemonisk maskulinitet ............................................................................... 36 

4.2.1 Centrala begrepp i teorin ..................................................................................................... 36 
4.2.2 Definitioner av de olika maskulinitetstyperna ..................................................................... 37 
4.2.3 Övriga genusteoretiska begrepp som innefattas i Connells teoribildning ............................ 39 
4.2.4 Vår användning av Connells teori och begreppsapparat...................................................... 39 

4.3 Diskussion av teorival ................................................................................................................. 40 
5. Etiska ställningstaganden i studien ........................................................................................ 41 
6. Resultat ........................................................................................................................................... 42 

6.1 Förklaringar ................................................................................................................................. 42 
6.1.1 Forskningsbaserade förklaringar.......................................................................................... 43 
6.1.2  Mäns verbala känslouttryck upplevs av olika orsaker som problematiska ......................... 44 
6.1.3 Mäns fysiska känslouttryck upplevs av olika orsaker som problematiska .......................... 45 
6.1.4 Självmordet som enda utväg ................................................................................................ 46 
6.1.5  Den vårdkritiska förklaringen ............................................................................................. 46 

6.2 Strategier ..................................................................................................................................... 46 
6.2.1 Den symptomkritiska strategin ............................................................................................ 47 
6.2.2  Medvetandegörandet som strategi ...................................................................................... 47 
6.2.3 Den självgående strategin – att sätta sitt hopp till barnvagnspapporna ............................... 48 
6.2.4 Mäns behov av särskilda forum för att tala om sitt mående ................................................ 48 
6.2.5 Att nå mansdominerade grupper .......................................................................................... 49 
6.2.6 Den problematiserande strategin ......................................................................................... 49 
6.2.7 Samtalsstrategier- att ”låsa upp” för männen ...................................................................... 49 
6.2.8 Vikten av neutrala insatser - likhetsstrategin ....................................................................... 50 
6.2.9 Genusstrategin ..................................................................................................................... 50 

7. Analys av resultat ........................................................................................................................ 51 
7.1 Föreställningar av män och mäns ageranden i förklaringarna .................................................... 51 

7.1.1 Hegemonisk maskulinitet som problemskapare i informanternas förklaringar ................... 51 
7.1.2 Konstruktionen av mäns svåråtkomlighet i den vårdkritiska förklaringen .......................... 53 

7.2 Maskuliniteter i förändring ......................................................................................................... 54 
7.3 Föreställningar av män och mäns ageranden i strategierna ......................................................... 56 
7.4 Konstruktionens synlighet i förklaringar och strategier .............................................................. 58 
7.5 Kollektivt, individuellt eller professionsbaserat ansvar för normförändring .............................. 60 
7.6 Läkarprofessionen som ansvarsbärare i förändringsarbetet ........................................................ 61 

8. Sammanfattning och slutsatser ............................................................................................... 62 
8. 1 Förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa ..................................................... 63 
8.2 Strategier för att nå och hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet ............................................. 63 
8.3 Förklaringarnas och strategiernas konsekvenser ......................................................................... 64 

9. Diskussion ..................................................................................................................................... 66 
9.1 Studiens resultat sett i relation till kontexten .............................................................................. 66 
9.2 Resultatets betydelse för socialt arbete ....................................................................................... 67 
9.3 Förslag på fortsatt forskning och slutord .................................................................................... 69 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................ 74 
Bilaga 2 ................................................................................................................................................ 76 
Bilaga 3 ................................................................................................................................................ 78 
Bilaga 4 ................................................................................................................................................ 79 
 

 



 

 

4 

Abstract 

Syftet med studien har varit att, inom idéburna organisationers suicidpreventiva arbete, identifiera 

förklaringar till mäns bristande hjälpsökande vid psykisk ohälsa och strategier för att arbeta 

suicidpreventivt med män. Detta eftersom män är överrepresenterade i suicidstatistiken och ideella 

aktörers arbetssätt i sociala frågor lyfts fram, både av beslutsfattare och av forskare, som viktigt för att 

finna lösningar på sociala samhällsproblem. 

Studiens syfte har även varit att analysera de olika föreställningar av män och mäns ageranden som 

skapas och/eller reproduceras i de identifierade förklaringarna och strategierna. Detta i syfte att skapa 

förståelse för hur de olika förklaringar och strategier som identifierats, skulle kunna få konsekvenser 

för män i riskzonen för suicid. Metod har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Teori har varit 

Connells teori om hegemonisk maskulinitet. 

 I studiens material har fem huvudgrupper av förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk 

ohälsa har identifierats. Nio huvudgrupper av strategier för att nå och hjälpa män i det suicidpreventiva 

arbetet har även identifierats. Samtliga informanter förklarar att män inte söker hjälp vid psykisk 

ohälsa med att mäns känslouttryck kan upplevas som problematiska av omgivningen och/eller av 

männen själva. Strategierna för att arbeta suicidpreventivt med män innefattar exempelvis förslag på 

vilka forum som särskilt skulle kunna tilltala män. Strategierna innefattar även förslag på vilka 

bemötanden och samtalsteman som kan passa män.  

Genom analys av empirin har skillnader identifieras ifråga om huruvida informanternas strategier 

kan sägas syfta till att arbeta med normförändring, beteendeförändring eller till medvetandegörande av 

maskulinitet som en socialt konstruerad företeelse. Det finns även skillnader ifråga om vilka aktörer 

som beskrivs som aktiva subjekt i det förändringsarbete som strategierna syftar till att åstadkomma.  

 

Keywords: hjälpsökande, ideell sektor, maskulinitet, män, psykisk ohälsa, suicid, suicidprevention  
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Förord 
Att inom ramen för området ”socialt arbete” ha fått utforma en studie kring ett ämne som vi själva är 

intresserade av har varit fantastiskt roligt och utmanande. Arbetet har varit spännande och utvecklande 

för oss som blivande socionomer men även som privatpersoner.             

 Vi har fått möjligheten att möta inspirerande och engagerade personer genom de intervjuer vi 

genomfört. Vi vill tacka de informanter som ställt upp för intervjuer, tack för er tid och för att ni så 

frikostigt delat med er av era kunskaper, tankar och reflektioner. Titeln för vår kandidatuppsats är även 

ett citat hämtat från en intervju med en av de informanter som bidragit med information till vår 

undersökning.                           

 Vi vill tacka för det stöd vi fått från Ersta Sköndal Högskola, tack till lärare, handledare och 

engagerade klasskamrater. De personer som ställde upp för valideringstesten under vår analysprocess 

skall även ha ett stort tack. Vi är tacksamma för att ni tog er tid till att sätta er in i vår analys av 

empirin.                             

 Vi har tillbringat våren i en ”uppsats-bubbla” där det suicidpreventiva arbetet med män varit 

ständigt närvarande i våra tankar, och stundvis även i våra drömmar om nätterna. Det kan inte ha varit 

lätt att leva med oss, så vi vill tacka våra respektive familjer för att ni stöttat oss och orkat med oss. 

 Att vi tillsammans lyckats genomföra denna studie känns väldigt bra och vi har lärt oss mer än vi 

någonsin hade kunnat föreställa oss innan arbetet inleddes. Författaren och filosofen Howard Thurman 

beskriver vår process på ett passande sätt, då vi under arbetets gång känt både engagemang och lust att 

fortsätta undersöka det område vi studerat: 

 

”Fråga inte dig själv vad världen behöver. Fråga dig själv vad som väcker dig till liv och gör sedan 

det. För vad världen behöver är människor som verkligen har vaknat till liv.” 

                  

Ina Franzén & Tove Råberg 

Stockholm 4 juni 2015 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Varje år tar ca 1400 personer sitt liv i Sverige, varav 70 procent av självmorden begås av män 

(Socialstyrelsen, 2015). Självmord kan beskrivas i termer av ett stort folkhälsoproblem. Bland män i 

åldersgruppen 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 Att arbeta suicidpreventivt generellt, och i synnerhet bland män, är således av stor vikt för alla 

vård- och omsorgsrelaterade yrkesgrupper. Suicidprevention har en tydlig koppling till socialt arbete 

då flera av de brukargrupper som kommer i kontakt med socialtjänsten kan tillhöra riskgrupper för 

suicid. Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut (2006) lyfter socialtjänsten som en viktig instans 

för suicidpreventiva åtgärder, utifrån följande motivering:  

 
Eftersom socialtjänsten har ansvaret för att behandla missbruk och beroende är det angeläget att hälso- 

och sjukvården bistår socialtjänsten vid bedömning av misstänkt psykisk sjukdom, där man måste 

uppmärksamma bl.a. depression för att kunna förebygga ett suicidalt beteende. Socialtjänsten är även 

den instans som har mest kontakt andra högrisk-grupper som t ex äldre med somatiska sjukdomar där 

en depression ofta kan dölja sig bakom de somatiska problemen och därför blir oupptäckt (s. 24, 

Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

          
I SOU 2014:6 förs en omfattande diskussion kring forskningsläget rörande könsskillnader i statistiken 

kring självmord och psykisk ohälsa. Här diskuteras bland annat det faktum att män i mindre 

utsträckning än kvinnor söker hjälp vid psykiska problem. I utredningen betonas vikten av att förstå 

könsskillnader i hjälpsökande, suicidstatistik och uttryck för psykisk ohälsa mot bakgrund av 

kulturella föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. En genusteoretisk förståelse 

beskrivs även som viktig för att bryta negativa mönster beträffande mäns svårigheter att söka hjälp vid 

psykisk ohälsa. I utredningen diskuteras vidare hur normativa maskulinitetsideal kring manlig 

autonomi och styrka kan reproduceras i en konkret social praktik, exempelvis inom socialtjänst och 

sjukvård, och på så sätt försämra mäns möjligheter att få hjälp (SOU 2014:6). ”Många mäns ovilja att 

söka hjälp för psykisk ohälsa” (SOU 2014:6, s.222) framställs som en stor utmaning för vård- och 

omsorgsrelaterade yrkesgrupper. Män beskrivs vara i behov av att man satsar på fler sammanhang som 

möjliggör samtal kring psykisk hälsa i samhället, samt relevant stöd för att ”… tillägna sig ett språk 

för tunga känslor…”( SOU 2014:6, s.222).            

Tabu kring psykisk ohälsa, och allvarlig depression med självmordstankar, har funnits genom alla 

tider. Bäfverfeldt et al. (2014) beskriver tabut kring självmord som forna tiders enda tillgängliga 

suicidprevention. Mycket har dock förändrats, och i dagsläget finns ett flertal olika aktörer i samhället 

som arbetar suicidpreventivt och kämpar mot det kvardröjande tabut kring att tala om självmord och 

psykisk ohälsa. På det suicidpreventiva området verkar både statliga, privata och ideella aktörer. Det 

suicidpreventiva arbetet bedrivs till exempel inom vård, skola, socialtjänst, företagshälsovård samt av 

organisationer inom ideell sektor (Folkhälsomyndigheten, 2015).             
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I Prop. 2007/08:110 listas ”Stöd till frivilligorganisationer1 ” som en viktig komponent för att minska 

antalet självmord i landet. Motiveringen till ökat ekonomiskt stöd lyder: ”… Frivilligorganisationer 

kan på ett friare sätt än offentliga organ lyfta fram perspektiv på en fråga och föreslå lösningar. På 

detta sätt kan de påskynda en utveckling i önskvärd riktning…” (Prop. 2007/08:110, s. 120). Både 

inom höger- och vänsterblocket betonas generellt den ideella sektorn som innehavare av viktiga 

perspektiv vilka kan bidra till en önskvärd ökning ifråga om mångfald inom välfärdssektorn. Detta 

trots att den ideella sektorns roll i välfärden är en politiskt omstridd fråga (Björkman, 2010).    

 Idéburna organisationer lyfts, både av politiker och av forskare, ofta fram som viktiga aktörer för 

att finna innovativa lösningar på sociala samhällsproblem. I relation till privata och offentliga aktörer 

antas den ideella sektorns särart bestå i ett annorlunda arbetssätt, vilket präglas av goda värden såsom 

engagemang för att bryta socialt utanförskap samt ett demokratifrämjande förhållningssätt (Gavelin, 

Kassman & Engel, 2010). Även bland befolkningen i Sverige finns en tydlig tendens att betona 

egenvärdet i den ideella sektorns arbetssätt (Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010).  

I en forskningskartläggning om idéburna organisationers särart och mervärde (Gavelin et al., 2010) 

redovisas att många studier pekar på att brukarbemötandet inom de socialt inriktade idéburna 

organisationerna ser annorlunda ut i jämförelse med social verksamhet inom offentlig sektor. Detta 

exempelvis i form av ett tydligare helhetsperspektiv på brukarnas problematik och livssituation. 

På det suicidpreventiva området verkar ett flertal ideella aktörer som arbetar med att sprida 

kunskap kring suicid och försöka reducera självmordsantalet i Sverige. Folkhälsomyndigheten (2015) 

skissar, i rapporten Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention, en karta över det suicidpreventiva 

arbetet i Sverige. Kartan illustrerar de ideella aktörernas unika roll inom det suicidpreventiva fältet. 

Den ideella sektorns suicidpreventiva arbete återfinns, till skillnad från privata och offentliga aktörers 

arbete, både lokalt, regionalt och nationellt. Representanter för ideella sektorn arbetar suicidpreventivt 

bland annat genom utbildning av personal inom den offentliga och privata sektorn, exempelvis för 

anställda inom vård och socialtjänst. Ett flertal organisationer inom den ideella sektorn bedriver även 

stödverksamhet av olika slag samt arbetar opinionsbildande med frågor rörande suicid och psykisk 

hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). Organisationerna har således en tudelad funktion på det 

suicidpreventiva området, där de både förser medborgare med välfärdstjänster samt ger en röst åt 

brukare med psykisk ohälsa i samhällsdebatten och i politiska sammanhang.        

 I SOU 2014:6 konstateras, som tidigare nämnts, att resurser behöver satsas för att nå män med 

psykisk ohälsa och hitta sammanhang där det ges utrymme för män att tala om känslor och psykisk 

hälsa. Då idéburna organisationer beskrivs inneha viktiga och innovativa lösningar på sociala problem 

(Gavelin et al., 2010), och då det för oss som blivande socialarbetare är angeläget att finna 

verkningsfulla arbetssätt för att reducera mäns självmordsantal, finner vi det angeläget att studera och 

                                                 
1 I uppsatsen används generellt benämningarna ”idéburna organisationer” samt ”ideell sektor”. Det finns dock 

alternativa begrepp för denna typ av verksamheter, t.ex. frivilligorganisation. I de avseende då vi citerar och 

refererar till litteratur som använder alternativa benämningar kommer dessa inte ändras. 
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analysera hur idéburna organisationers suicidpreventiva arbete med män kan ta sig uttryck. Oss 

veterligen finns inte någon tidigare studie som undersökt eller problematiserat hur man, inom den 

ideella sektorn, arbetar suicidpreventivt med män.  

1.2 Problemformulering 

Män är kraftigt överrepresenterade i suicidstatistiken (Socialstyrelsen, 2015). Forskning pekar på att 

män har svårigheter att söka hjälp vid psykisk ohälsa samt att de inte fångas upp av hjälpinstanser i 

samhället. Många forskare har betonat vikten av att, i arbete med mäns psykiska hälsa, förstå mäns 

agerande utifrån ett genusperspektiv. Detta innebär ett problematiserande av mäns bristande 

hjälpsökande och överrepresentation i suicidstatistiken i termer av mansnormer (SOU 2014:6).  

 Ideella aktörers arbetssätt i sociala frågor lyfts, både av beslutsfattare och forskare, fram som 

viktigt för att finna lösningar på sociala samhällsproblem och genomsyrat av ett helhetsperspektiv på 

individen (Gavelin et al., 2010). ”Stöd till frivilligorganisationer” listas även i Prop. 2007/08:110 som 

en viktig komponent för att minska antalet självmord i landet.  

 Då det är en viktig uppgift för socialarbetare att hitta verkningsfulla arbetssätt för att nå män med 

psykisk ohälsa samt för att reducera mäns självmordstantal finner vi det angeläget att studera hur 

representanter för olika idéburna organisationer förklarar mäns bristande hjälpsökande, samt vilka 

strategier de använder för att arbeta suicidpreventivt med män.         

 Representanter för olika idéburna organisationer blir, i det suicidpreventiva arbetets praktik, 

delaktiga i att skapa och/eller reproducera olika föreställningar om män och mäns ageranden. Dessa 

föreställningar ligger till grund för arbetets utformning, exempelvis hur män bemöts i stödsamtal och 

vilken information kring mäns psykiska ohälsa och suicid som når praktiker inom vård och socialtjänst 

i olika utbildningssammanhang. Således får dessa föreställningar praktiska konsekvenser för män i 

riskzonen för suicid. Vi finner det därför även angeläget att analysera de olika föreställningar om mäns 

och mäns ageranden som skapas och/eller reproduceras i organisationernas suicidpreventiva arbete.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien har varit att, inom idéburna organisationers suicidpreventiva arbete, identifiera 

förklaringar till mäns bristande hjälpsökande vid psykisk ohälsa och strategier för att arbeta 

suicidpreventivt med män. Syftet har även varit att analysera de olika föreställningar av män och mäns 

ageranden som skapas och/eller reproduceras i de identifierade förklaringarna och strategierna. Detta i 

syfte att skapa förståelse för hur de olika förklaringar och strategier som identifierats, skulle kunna få 

konsekvenser för män i riskzonen för suicid.                 

 Studiens syften uppnås genom analys av intervjuer med informanter verksamma inom idéburna 

organisationer med fokus på suicidprevention och psykisk hälsa. Analysen har gjorts utifrån Connells 

teori om hegemonisk maskulinitet.  
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1.4 Frågeställningar 

 

 Hur förklarar representanterna för de idéburna organisationerna att män inte söker hjälp vid 

psykisk ohälsa? 

 Vilka strategier presenterar representanterna för de idéburna organisationerna beträffande att nå 

och hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet?  

 Hur skulle de förklaringar till mäns bristande hjälpsökande och de strategier för att arbeta 

suicidpreventivt som identifierats kunna få konsekvenser för män i riskzonen för suicid?  

1.5 Förförståelse och vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Vårt intresse för frågor rörande mäns självmord och psykiska ohälsa grundar sig i att vi båda levt nära 

män med allvarlig psykisk ohälsa och självmordstankar. Dessa upplevelser har medfört ett intresse för 

att studera hur man kan möta mäns psykiska ohälsa och suicidtankar inom det sociala arbetet samt i 

samhället i stort. Vår upplevelse är att det kan finnas komponenter i själva mansrollen och i 

bemötandet av män inom olika samhällsinstitutioner som försvårar mäns möjligheter att få hjälp vid 

psykisk ohälsa. Detta har väckt vårt intresse för att studera och analysera hur man kan arbeta med män 

inom det suicidpreventiva fältet. Vi finner det även viktigt att diskutera om det kan finnas behov av att 

arbeta på ett visst sätt för att nå och hjälpa män med psykisk ohälsa.           

 Vi utgår i studien ifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där individers förståelse av sociala 

företeelser är något som ständigt skapas och reproduceras i sociala processer (Bryman, 2011). Således 

blir individer som utför konkret suicidpreventivt arbete delaktiga i dessa processer och i skapandet 

och/eller reproducerandet av olika bilder av män och mäns ageranden genom det arbete de utför. 

1.6 Begreppsdefinitioner och begreppsförklaringar 

1.6.1 Självmord och suicid 

Självmord och suicid är synonymer för ”avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden” 

(Ottosson, 2015). I studien kommer både ”suicid” och ”självmord” att användas synonymt. 

1.6.2 Suicidprevention 

Suicidprevention definieras, i den aktuella studien, i enlighet med Socialstyrelsen & Statens 

Folkhälsoinstituts (2006) definition i skrivelsen Förslag till nationellt program för suicidprevention: 

Befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag: 

” … alla relevanta aktiviteter som kan minska sjuklighet, dödlighet och andra konsekvenser 

associerade med suicidalt beteende” (s.9). 

1.6.3 Idéburna organisationer 

Då studien fokuseras mot idéburna organisationers arbete i suicidpreventiva frågor, är det av vikt att 

definiera vilka organisationer som i denna studie klassificeras som idéburna.       
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Idéburna organisationer har avgränsats och definierats i enlighet med Överenskommelsens definition 

av landets ideella sektor med inriktning på socialt arbete (Överenskommelsen, 2010). Definitionen 

hämtas från Överenskommelsen då de parter som samarbetar genom denna överenskommelse är 

aktörer med stort inflytande över det område som studien undersöker, nationellt suicidpreventivt 

arbete. Överenskommelsen, bestående av representanter från regeringen, ideell sektor samt Sveriges 

Kommuner och Landsting, definierar idéburna organisationer på följande sätt: 

… Med idéburna organisationer avses här organisationer som är organiserade utanför stat och 

näringsliv. De är inte vinstdrivande och har någon form av mer allmänmänskliga uppdrag, utan att vara 

statliga eller kommunala. De är självstyrande och har inslag av idealitet samt bedrivs ofta med en 

ideologisk medvetenhet. Den verksamhet som bedrivs av och inom dessa organisationer kan beskrivas 

som ideell eller idéburen verksamhet…(Överenskommelsen, 2010). 

1.6.4 Organisationsformer inom ideell sektor 

Socialstyrelsen (2005) beskriver i Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn de frivilliga 

organisationer inom den socialt inriktade ideella sektorn som Socialstyrelsen självt har att förhålla sig 

till. Detta utifrån det faktum att socialt arbete bedrivs inom både offentlig, ideell och privat sektor. 

Socialstyrelsen poängterar att det krävs att de frivilliga organisationerna respekterar demokratiska 

värden utifrån lagar, har den struktur som krävs i en organisation, det vill säga. styrelse, stadgar etc., 

återinför ekonomiskt överskott i organisationen samt har inslag av idealitet2 för att organisationerna 

ska anses vara trovärdiga aktörer och samarbetspartners inom det sociala arbetets fält.    

 Enligt Svedberg (I Socialstyrelsen, 2005) finns tre typer av socialt inriktade frivilligorganisationer: 

”skandinavisk icke-professionell och demokratiskt styrd organisation”,” frivilligorganisation av anglo-

saxisk typ” samt ”kvasiideell verksamhet inom ramen för en offentlig organisation” (s.23-24).  

 Den skandinaviska icke-professionella och demokratiskt styrda organisationsmodellen är en form 

av intresseorganisation, kännetecknad av ideellt arbete med primärt utåtriktade aktiviteter. 

Aktiviteterna kan vara av direkt social karaktär med stödverksamhet, samt även innebära arbete på ett 

strukturellt plan i form av lobbyaktiviteter för den specifika brukargrupp som företräds (Svedberg I 

Socialstyrelsen, 2005).                    

 Frivilligorganisationen av anglo-saxisk typ är en organisationsform med professionella 

verksamheter där endast ett fåtal arbetar ideellt. Fokus ligger på direkta sociala insatser gentemot 

brukargrupper. Organisationsformen präglas av professionella inslag, och likheter med verksamheter 

såsom socialtjänst, som finansieras av offentlig sektor, återfinns (Svedberg I Socialstyrelsen, 2005).  

Kvasiideell verksamhet inom ramen för en offentlig organisation utgår ofta ur lagstöd, och kan 

exemplifieras med kontaktfamiljsverksamhet (Svedberg I Socialstyrelsen, 2005).      

 Den skandinaviska icke-professionella och demokratiskt styrda organisationsmodellen samt 

frivilligorganisationer av anglo-saxisk typ kan sägas vara de två mest relevanta organisationsformerna 

i den aktuella studien. Poängteras bör dock att uppdelningen mellan organisationsformerna inte är 

                                                 
2 ”Inslag av idealitet” innebär att organisationen ska ha inslag av ideellt arbete eller/och även erhålla privata gåvor. 
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strikt, utan ovan nämnda organisationsformer kan ofta bedriva likartade verksamheter med snarlika 

mål (Svedberg I Socialstyrelsen, 2005).   

2. Kunskapsläge och tidigare forskning  
Studien berör många skilda forskningsområden, forskning om det civila samhället, mansforskning och 

forskning om suicid och suicidprevention. Uppsatsens sidantal är begränsat varför kommande 

kunskapssammanställning på intet sätt kan sägas teckna en heltäckande bild av respektive 

forskningsområden. Urvalet av litteratur har gjorts i syfte att presentera relevant information för att 

läsaren skall kunna förstå studiens resultat, samt vilken relevans detta kan ha i en större kontext.  

2.1 Sökning i databaser och sondering av kunskapsläge 

Vi har genomfört sökningar i databaser, och då använt en kombination av orden män* självmord* 

idéburna organisationer* samt ideell sektor*. Efter att ha kombinerat sökorden på ett flertal sätt har vi 

kunnat lokalisera de publikationer med störst relevans för vår undersökning, då de återkommit i ett 

flertal databaser. Vi har även genomfört en kedjeundersökning, då vi låtit publikationers referenslista 

leda oss vidare till andra publikationer för att på så sätt säkerställa att vi täckt in material som varit av 

betydelse för vår undersökning. Se Bilaga 3 för databassökning.            

 Vi har även sonderat kunskapsläget kring forskning om mäns självmord och psykiska hälsa, genom 

att se samtliga webbsända föreläsningar under organisationen MIND:s seminarium på temat ”Män och 

självmord” (Seminarium 10/9 ”Män och självmord”). Det var bland annat genom dessa föreläsningar 

som vi fick vetskap om Connells teori om hegemonisk maskulinitet, samt om teorins stora inflytande 

över maskulinitetsforskning och forskning kring mäns hälsa.  

 

2.2 Ideella aktörer på det suicidpreventiva fältet 
I Sverige finns fem idéburna organisationer med uttalat fokus på suicidprevention: SPES 

(Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd), Suicide Zero, Suicide Rescue, MIND 

och Suicidprevention Väst. Det finns även ett flertal organisationer med fokus på psykisk hälsa, som 

kan sägas arbeta suicidpreventivt. Detta då organisationernas brukare, som lider av psykisk ohälsa 

eller är anhöriga till en människa med psykisk ohälsa, riskerar att hamna i riskzonen för suicid. 

Exempel på sådana organisationer är RSMH, paraplyorganisationen NSPH och Tilia (Johansson, 

administratör NASP, personlig kommunikation, 25 mars 2015). Utöver detta finns också ett antal 

suicidpreventiva nätverk som engagerar ideella aktörer (Johansson, 2014).     

 Suicidpreventivt arbete inom den ideella sektorn återfinns på alla nivåer i samhället, både lokalt, 

regionalt och nationellt. På lokal nivå består den ideella sektorns insatser exempelvis i utbildning av 

personal inom kommunala verksamheter och tillhandahållande av stödsamtal. Den regionala nivån 

innefattar anhörigstöd och brukarstöd. På nationell nivå arbetar aktörer från ideell sektor med 

opinionsbildning, nationella stödverksamheter, såsom chattstöd, samt utformande av riktlinjer för hur 
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media bör informera om suicidfrågor (Folkhälsomyndigheten 2015). Exempel på detta är MIND:s 

konferenser och rapporter gällande suicidpreventivt arbete (MIND, 2015).  

2.2.1 Suicidpreventiva nätverk  

På initiativ av NASP startades suicidpreventiva nätverk i Sverige år 1997. NASP är den aktör som 

förser nätverken med metodutbildning, forskningsrön kring suicidpreventivt arbete samt 

sammankallar till större konferenser och utbildningar.  De regionala nätverken är uppdelade i sex 

regionala avdelningar: Norra regionen, Stockholms- Gotlandsregionen, Sydöstra regionen, Södra 

regionen, Uppsala-Örebroregionen samt Västsvenska regionen (Johansson, 2014).      

 De suicidpreventiva nätverken möjliggör kunskapsspridning och ett kontinuerligt arbete kring 

suicidprevention över hela landet. Vart och ett av nätverken arbetar med utbildning, 

metodutveckling och informationsspridning inom sin region. Genom att utlokalisera det 

suicidpreventiva arbetet i landet involveras forskare och praktiker på lokal nivå. Det rör 

exempelvis skolpersonal, socialarbetare, anställda inom kyrkan och räddningstjänst. Brukar- och 

anhörigorganisationer betraktas även som värdefulla kunskapskällor i dessa nätverk. Allmänheten 

och media kan vända sig till representanter för de regionala nätverken för att inhämta information 

och forskning rörande suicidprevention. Ett av dessa nätverk har även vidareutvecklats till en egen 

ideell organisation, Suicidprevention Väst, och kommer att presenteras under en separat rubrik. I 

övrigt är organisationen SPES, den ideella aktör som stadigvarande finns representerad i nätverken 

(Johansson, 2014).   

2.2.2 Fem idéburna organisationer med fokus på suicidprevention 

MIND 

Organisationen grundades på 1930-talet, då under namnet ”Svenska föreningen för psykisk hälsovård” 

(Sfph). Sfph började arbetet i samhället genom att erbjuda bland annat rådgivning rörande psykisk 

ohälsa till kommuner och landsting, och kunde på så sätt verka för bättre villkor inom psykiatrin. 

MIND kan i dagsläget beskrivas som en intresseorganisation representerad i samhällsdebatter, inom 

politiken samt inom andra forum med relevans för psykisk hälsa/ohälsa (http://www.mind.se).  

 Sedan 1950-talet har MIND publicerat tidningen Psykisk hälsa. Tidskriften ges ut fyra gånger per 

år, med olika teman på området psykisk hälsa (http://www.mind.se).          

 Sedan början av 2000-talet har MIND bedrivit direkt suicidpreventiva stödinsatser i form av 

chattstöd samt stödtelefonlinjer bemannade av volontärer.  Organisationen är även aktiv på sociala 

medier med information och kampanjer rörande psykisk ohälsa (http://www.mind.se).  

SPES                             

SPES, Suicidprevention och Efterlevandestöd, är en organisation som riktar sig mot efterlevande, det 

vill säga de som mist en familjemedlem, släkting eller vän genom suicid. Genom efterlevandegrupper, 

sociala medier, kontaktpersoner, telefonjourer och utbildningar arbetar SPES för att hjälpa 

https://mind.se/utbildning-och-publikationer/
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efterlevande att hantera situationen då en medmänniska tagit sitt liv. SPES har även en sektion i sin 

organisation som särskilt vänder sig till unga människor (http://www.spes.se).      

 SPES är en rikstäckande ideell organisation, partipolitiskt och religiöst bunden. Organisationen 

verkar både lokalt, regionalt och nationellt. SPES beskriver sig själva som en organisation som arbetar 

för att motverka fördomar och tabuföreställningar kring suicid och för att bidra med ökad kunskap om 

suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem (http://www.spes.se). 

 

Suicide Zero 

Suicide Zero är en suicidpreventiv ideell organisation som arbetar intressepolitiskt för att minska 

självmordsantalet i Sverige. Representanter från organisationen deltar i möten med politiker och 

allmänhet för att väcka opinion kring det samhällsproblem som de höga självmordsantalen innebär 

(http://suicidezero.se).                      

 Organisationen driver även kampanjer för att informera allmänheten kring psykisk ohälsa och 

suicid. Exempel på dessa kampanjer är ”Idrottare mot självmord-HOPPET”, där idrottsmän uttalar sig 

kring psykisk ohälsa för att väcka allmänhetens uppmärksamhet i ämnet. Organisationen är verksam i 

sociala medier, och driver exempelvis omfattande Facebook-kampanjer för att sprida kunskap kring 

psykisk ohälsa och suicid (http://suicidezero.se). 

 

Suicide Rescue 

Suicide Rescue är en suicidpreventiv organisation som specifikt inriktar sig mot att stödja barn, unga 

vuxna samt hbtq-personer i riskzonen för psykisk ohälsa och suicid (http://www.suiciderescue.se).

 Suicide Rescue driver en webbplattform med information om psykisk ohälsa och vägar för att söka 

hjälp i samhället för personer med psykisk ohälsa. Där återfinns även information kring hur man kan 

samtala om psykisk ohälsa. Organisationen är aktiv i sociala medier samt driver en blogg där aktuella 

frågor och projekt på temat psykisk ohälsa och suicid tas upp (http://www.suiciderescue.se). 

 

Suicidprevention Väst 

Suicidprevention Väst är en organisation med ambition att samla aktörer i samhället som kan vara 

viktiga grundpelare för en framgångsrik suicidprevention i landet. Genom att samla dessa krafter, vilka 

listas nedan, kan Suicidprevention Väst informera, utbilda och sprida kunskap om hur man på bästa 

sätt kan arbeta för att minska antalet självmord i landet (http://www.suicidprev.com).     

 Organisationen samarbetar med aktörer inom kommun, landsting, samt andra regionala aktörer. 

Exempel på samarbetspartners är: brandkår, polis, trafikverk, räddningstjänst och personal inom 

kyrkan. Utöver detta arbetar även Suicidprevention Väst med idéburna organisationer med liknande 

intresseområde. Suicidprevention Väst är även ett av Sveriges sex suicidpreventiva nätverk, vilka 

redan beskrivits under rubriken Suicidpreventiva nätverk (http://www.suicidprev.com). 
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2.2.3 Suicidpreventivt arbete med män inom den ideella sektorn 

Ingen av ovan nämnda organisationer riktar sig specifikt mot män. Dock har vissa av organisationerna 

genomfört enskilda satsningar för att nå ut till män som lider av psykisk ohälsa. Exempelvis har 

MIND arrangerat ett seminarium på temat ”Män och självmord” (Seminarium 10/9 ”Män och 

självmord). MIND har även gett ut ett temanummer av sin tidning Psykisk hälsa rörande män och 

självmord. MIND har vidare upprättat chattstödet Självmordsupplysningen som en reaktion på ett 

självmord där en ung man triggades att ta sitt liv av medlemmar på Flashback. Trots att 

Självmordsupplysningen inte riktar sig specifikt mot män utvecklades chattstödet med hjälp av en 

fokusgrupp bestående av män med psykisk ohälsa. Genom att ta hjälp av denna fokusgrupp sökte 

MIND skapa en stödverksamhet som i högsta möjliga mån tilltalade män att söka hjälp och stöd. 

”Denna grupp gav råd beträffande valet av namn (Självmordsupplysningen), webbplatsens funktioner 

samt form, färg och tilltal” (Grönberg, Modig, Söderberg och von Essen, 2013 s.3).     

 SPES skriver även på sin hemsida, att om intresse föreligger kan man ta kontakt med ansvarig 

personal för att diskutera möjligheten att starta särskilda ”mansgrupper”, det vill säga stödgrupper för 

män som förlorat anhöriga i suicid (http://www.spes.se). 

2.3 Om suicid och suicidforskning 

2.3.1 Suicidforskning i ett historiskt perspektiv 

Den franske sociologen Durkheim publicerade i studien Självmordet redan år 1897 en förklaring, 

utifrån ett sociologiskt perspektiv, av fenomenet självmord. Självmord hade tidigare förklarats utifrån 

omständigheter såsom psykisk sjukdom, klimat och etnicitet (Giddens, 2007).       

 Vid studier av offentlig statistik fann Durkheim även att män var överrepresenterade i 

suicidstatistik. Andra samband som framträdde var att antalet självmord ökade under tider av social 

och ekonomisk oro i samhället, samt att människor med sämre sociala och ekonomiska förutsättningar 

i samhället löpte större risk att begå självmord. Utifrån dessa resultat konstaterade Durkheim att det 

finns krafter i samhället, såsom sociala omständigheter och en påverkansfaktor i den aktuella sociala 

kontexten, som påverkar självmordsfrekvensen (Giddens, 2007).  

2.3.2 NASP 

En central aktör inom suicidforskning och metodutveckling i Sverige är NASP, Nationell Prevention 

av Suicid och Psykisk Ohälsa, grundad 2007 av regering och riksdag. NASP:s funktion är att granska 

och sprida forskning, metoder och kunskap rörande suicidprevention till berörda aktörer i landet 

(Johansson, 2014). Mycket information rörande suicid som presenteras i studien är hämtad från NASP. 

 

2.3.3 Tillvägagångssätt vid suicid samt skillnader mellan män och kvinnor 

NASP har sammanställt ett dokument rörande tillvägagångssätt vid självmord (Nationellt centrum för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, 1998). Två tredjedelar av registrerade självmord i 

Sverige görs genom hängning eller förgiftning. Tillvägagångssättet vid suicid skiljer sig åt mellan 

kulturer och påverkas även av tillgången till medel/verktyg för att avsluta sitt liv. Skillnader mellan 
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hur män och kvinnor begår självmord återfinns även. Generellt kan sägas att män oftast använder mer 

drastiska metoder vid självmord, såsom användning av skjutvapen samt hängning. När kvinnor begår 

självmord är överdoser av läkemedel vanligast. Kvinnor begår flest självmordsförsök, medan 

självmord är en vanligare dödsorsak bland män (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 

av psykisk ohälsa, 1998).   

2.3.4 Vanliga missförstånd kring självmord 

I arbetet med att informera, utbilda och minska antalet självmord i Sverige har Karolinska Institutet 

(2013) sammanställt ett dokument med riskfaktorer för suicid. Då självmordsantalet bland unga vuxna 

i Sverige samt bland män i ålderskategorin 15-44 år inte minskat de senaste 20 åren, är det av största 

vikt att lyfta några av de missförstånd som florerar i samhället kring hur man bör tala om självmord 

(Karolinska institutet, 2013).  Några av de vanligaste missförstånden, utifrån Karolinska Institutets 

sammanställning, är följande:  

 Att tala/skriva om självmord i exempelvis media medför en risk genom att människor som 

annars inte skulle ha tänkt tanken på att begå självmord faktiskt gör det. Forskare på 

Karolinska Institutet menar istället att genom att tala om suicid, och förmedla att hjälp för 

psykisk ohälsa finns, så kan självmord förhindras.     

 Människor som talar om självmord kommer troligtvis inte försöka ta sitt liv. Människor som 

allvarligt överväger att ta sitt liv har ofta explicit eller på subtila vägar talat om att avsluta sitt 

liv. När en människa avslutar sitt liv kan närstående ofta i efterhand minnas tecken och 

återkalla samtal, där självmordstankar förmedlats. Men när vuxna människor tar sitt liv 

föregås det ofta av en längre process, varför det kan vara svårt att inse när en psykiskt sjuk 

människa menar allvar med förmedlade suicidtankar.  

Poängteras bör att hos unga människor kan självmord föregås av en kortare period av psykisk ohälsa, 

varför det är viktigt att vara uppmärksam på om en ung människas psykiska hälsa försämras snabbt 

(Karolinska Institutet, 2013). 

2.3.5 Riskfaktorer för suicid 

De vanligast förekommande riskfaktorerna för att en människa ska begå självmord är: psykisk 

sjukdom, tidigare självmordsförsök, missbruk, transsexualism, långvarig/kronisk ätstörning och 

somatisk sjukdom. Forskning pekar även på att en viss ärftlighet för suicidrisk kan finnas. Kön och 

ålder är även relevanta variabler gällande suicidrisk, tillexempel är unga vuxna och män i medelåldern 

starkt överrepresenterade i suicidstatistiken. Det finns även riskfaktorer för suicid i den sociala 

omgivningen, tillexempel ensamhet och bristande socialt nätverk. Att tidigare ha upplevt suicidala 

beteenden hos närstående samt att ha upplevt tillexempel krigstrauman eller övergrepp är även 

riskfaktorer för suicid (Michanek et al., 2012). 
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2.4 Den ideella sektorns roll och särart  

2.4.1 Rollfördelning mellan sektorer i samhället 

Suicidprevention sker inom alla sektorer i samhället, den offentliga, privata samt den ideella 

(Folkhälsomyndigheten, 2015)                       

Ett begrepp som används i diskussioner och forskning rörande ansvarsfördelningen mellan ideell, 

privat och offentlig sektor är ”from government to governance” (Pierre & Peters, 2000). Detta begrepp 

beskriver den förändrade ansvarsfördelning som utvecklats mellan den offentliga, privata och ideella 

sektorn i samhället. Den offentliga sektorn, som beskrivs som tidigare ensam utförare av 

välfärdstjänster, har nu omvandlats till en sektor som förutsätts skapa möjligheter även för andra 

sektorer i ett samhälle där flera aktörer existerar som utförare av välfärdstjänster. Privat och ideell 

sektor blir därför en del av välfärdsstaten och delaktiga i att tillgodose medborgarnas behov av 

välfärdstjänster. Begreppet governance utvecklas kontinuerligt i forskning då samhällsstyrningen, 

bland annat genom globalisering, utvecklats i en riktning där det finns alltfler aktörer att förhålla sig 

till rörande välfärdens utveckling och organisering. Exempel på sådana globala aktörer är EU och FN. 

Den nationella politiken påverkas och ansvarsfördelningen mellan olika sektorer likaså (Montin & 

Hedlund, 2009).                        

 Socialstyrelsen (2005) diskuterar samarbetet mellan offentlig och ideell sektor i Socialstyrelsen och 

den sociala ideella sektorn. Socialstyrelsen konstaterar att ”enligt socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen, 

SFS 2001:453, 3 kap. 4§) ska socialnämnden i den uppsökande verksamheten samverka med 

organisationer och föreningar när så är lämpligt, Även i LSS-lagstiftning konstitueras att kommuner 

skal samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder (Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993: 387, 15§).            

 Ovan presenteras två tillfällen utifrån LSS- samt Socialtjänstlagens ramverk, där ideella, och även 

möjligtvis privata aktörer, är aktuella som samarbetspartners för offentligt anställda inom den sociala 

sektorn. Den ideella sektorn kan utifrån detta betraktas som delaktig i arbetet med att förse brukare 

med välfärdstjänster.                         

 Från röst till service är ytterligare ett vedertaget begrepp i forskning om den ideella sektorn. 

Begreppet formulerades av Lundström & Wijkström (1995) och illustrerar den förändringsprocess 

som de redan då såg komma, där organisationer inom ideella sektorn gått från att i första hand utgöra 

en intressepolitisk röst för medborgarna i olika sammanhang till att utgöra serviceproducenter i olika 

sammanhang.                           

 I boken Civilsamhället och samhällskontraktet diskuterar Lundström & Wijkström (2012) vad som 

hänt sedan begreppet formulerades och var vi står idag. De konstaterar att utvecklingen fortsatt i den 

förutspådda riktningen, då det är ifråga om serviceproduktion som den ideella sektorn främst breder ut 

sig i Sverige idag. De menar även att näringslivet och dess begreppsapparat sätter agendan för hur 

välfärdstjänster produceras och tillhandahålls, då de nya marknadsanpassade regelsystem som den 

ideella sektorns aktörer måste förhålla sig till ofta är utformade efter modeller som känns främmande 
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och svårbegripliga för ideella aktörer. Slutsatserna rör sig kring att en ny form av samhällsstyrning 

måste utvecklas, vilken kan ta hänsyn till de komplexa förhållanden mellan olika välfärdsproducenter 

som vi i dag ser i dagens Sverige.  

 För att illustrera vilka förhållningssätt som kan ligga till grund för den ideella sektorns arbetssätt i 

suicidpreventiva frågor presenteras nedan en modell för rollfördelning mellan offentlig sektor och 

sociala frivilligorganisationer (Blennberger I SOU 1993:82). De förändringar som den ökade 

privatiseringen inom välfärdssektorn inneburit för sociala frivilligorganisationers förutsättningar i 

relation till andra sektorer har inte fullt ut kunnat beaktas i modellen, då denna är utformad under 

1990-talet. Modellen måste därför kompletteras med en förståelse för ideella aktörers ökade ansvar 

som utförare av välfärdstjänster, vilket diskuterats i tidigare avsnitt.           

 Modellen skiljer mellan faktisk rollfördelning mellan offentlig sektor och sociala 

frivilligorganisationer inom en specifik samhällskontext, och önskvärd rollfördelning utifrån 

organisationernas eget perspektiv. Med faktisk rollfördelning avses olika faktorer som spelar en 

avgörande roll för den faktiska relationen mellan frivilligorganisationerna och offentlig sektor, 

exempelvis finansiering. Med önskvärd rollfördelning avses vilken roll organisationerna själva vill ha 

i förhållande till andra samhällsaktörer (Blennberger I SOU 1993:82). De förhållningssätt som 

presenteras i relation till önskvärd rollfördelning, är i studien relevanta för att förstå uppkomsten och 

idén bakom ideella suicidpreventiva organisationer och deras arbete. 

Inom den önskvärda rollfördelningen presenterar Blennberger (I SOU 1993:82) följande 

förhållningssätt:                         

 Avantgarde: Organisationen vill vara en föregångsgestalt ifråga om att upptäcka sociala problem 

eller hitta problemlösningar som inte uppmärksammats inom det offentliga och hoppas i förlängningen 

att offentlig sektor skall överta det påbörjade arbetet.            

 Komplement: Det finns olika sätt på vilka frivilligorganisationer kan vara ett komplement till 

offentliga välfärdsfunktioner. Antingen kan man se sig som en nödvändig resurs då offentliga 

funktioner i något avseende misslyckats med att möta behoven hos brukare. Man kan även uppleva sig 

som en extra välfärdsförstärkare, och då arbetar man med en typ av insatser som inte ligger inom 

ramarna för vad som kan krävas av offentlig sektor, men som ändå upplevs angelägna.    

 Alternativ: Här handlar det om en form av konkurrensförhållande mellan offentlig sektor och 

frivilligorganisationer. Man upplever sig kunna erbjuda en verksamhet eller insats som är annorlunda 

eller bättre utformad än det alternativ som finns inom det offentliga.          

 Ersättning: Detta förhållningssätt liknar det ovanstående men här handlar det även om att den 

frivilliga verksamheten strävar efter att ersätta liknande verksamheter inom den offentliga sektorn. 

 Utöver dessa fyra förhållningssätt förekommer även kombinationer (Blennberger I SOU 1993:82).
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2.4.2 Särart och mervärde i den ideella sektorn   

Begreppen särart och mervärde används ofta i forskning och diskussioner om den ideella sektorns roll 

i välfärden. Dessa begrepp berör förställningen om att arbete inom den ideella sektorn kan tillföra 

något unikt och viktigt, utöver det som arbete inom privat- eller offentlig sektor kan åstadkomma. I en 

forskningskartläggning över idéburna organisationers särart och mervärde menar författarna att 

mervärdet och särarten är svåra att empiriskt fastställa (Gavelin et al., 2010).         

 Det finns dock forskning som tyder på ett annorlunda brukarbemötande inom den ideella sektorns 

sociala verksamheter i relation till sociala verksamheter i offentlig regi. Detta annorlunda bemötande 

präglas eventuellt av ett större helhetsperspektiv på individen och dennas livssituation. Givet 

socialtjänstens princip om ett helhetsperspektiv på klientens problematik finner forskarna det 

intressant att idéburna organisationers arbetssätt trots allt i högre grad än offentlig verksamhet lyfts 

som präglat av ett helhetsperspektiv på individen (Gavelin et al., 2010).          

 I rapporten Möten inom den sociala frivilligsektorn (Socialstyrelsen, 2004) jämförs möten mellan 

brukare och praktiker i tre sociala frivilligorganisationer med de möten som kan ske i socialtjänstens 

regi. I rapporten konstateras bland annat att möten inom den sociala frivilligsektorn inte behöver 

kännetecknas av samma maktrelationer som inom till exempel socialtjänsten. Detta då personalen inte 

är lika styrda av exempelvis tidsramar, lagrum och rollen som myndighetsutövare. Personalen har 

större möjligheter att välja vilka roller de skall inta i relation till brukarna och kan i större utsträckning 

använda vardagliga samtalsstrategier i möten. De har inte heller den kontrollerande funktion som kan 

finnas inom socialtjänsten. De kan därför alliera sig med brukare mot gemensamma fiender inom olika 

statliga och kommunala instanser. 

2.5 Suicidpreventivt arbete i praktiken   

Då den aktuella studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier för att arbeta 

suicidpreventivt finner vi det relevant att exemplifiera hur suicidpreventivt arbete bedrivs i praktiken. 

 I rapporten World report on violence and health (WHO, 2002) efterfrågas omfattande 

samhällsinsatser för att minska antalet självmord i världen. Insatser som föreslås sträcker sig från 

interventioner på individnivå, såsom tillgång till olika former av terapi, till insatser i 

samhällsutformningen genom exempelvis att sätta upp skyddsbarriärer längs broräcken för att 

förhindra människor från att hoppa från höga höjder. WHO, World Health Organisation, efterfrågar 

även forskning för att skapa en ökad medvetenhet bland exempelvis socialarbetare kring symptom 

som suicidnära personer uppvisar. Dock nämns inget om specifikt inriktade metoder för att nå och 

arbeta med män, utan WHO understryker endast vikten av utökad forskning kring grupper med ökad 

risk för suicid. 

2.5.1 Nationellt program för suicidprevention  

Ett sätt att arbeta strukturellt för att minska självmordsantalen är att begränsa åtkomsten till 

självmordsverktyg. Detta kan exempelvis göras genom att minska tillgången till läkemedel, för att 
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undvika självmord genom intoxikation, eller begränsa tillgången till vapen. Att arbeta för att minska 

alkoholkonsumtionen i samhället, då det är känt att många självmord begås under påverkan av 

alkohol, är även en suicidpreventiv åtgärd. Ytterligare ett sätt att minska risken för självmord är att 

sätta upp skyddsbarriärer på broar för att hindra människor från att hoppa ner från höga höjder. Att 

sätta barriärer runt järnvägsräls är också en åtgärd som minskar risken för att en person begår 

självmord (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, 1998).   

Det nationella programmet för suicidprevention innebär att minska tillgången till 

självmordsredskap och ”säkra” utsatta platser i samhället där självmordsförsök ofta görs. Ytterligare 

åtgärder inom ramen för det nationella programmet för suicidprevention är att öka antalet praktiker 

med kunskap om evidensbaserade psykoterapeutiska metoder för människor med psykologiska 

sjukdomar, depression och missbruk. Att förankra evidensbaserade suicidpreventiva 

behandlingsmodeller på landstings- och kommunal nivå är därför ett sätt att öka kunskapen hos 

praktiker inom vården så att de kan fånga upp människor i riskzonen för suicid. NASP, Socialstyrelsen 

samt Statens Folkhälsoinstitut har som uppdrag att sammanställa och sprida evidensbaserade metoder 

för suicidprevention i samhället. Sedan 1990-talet har forskare knutna till NASP sammanställt och 

spridit suicidpreventiva metoder till berörda praktiker i samhället (Socialstyrelsen& Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006).   

Att utbilda praktiker inom andra områden än just typiska vårdyrken såsom apotekspersonal, 

socialsekreterare och skolpersonal kring kännetecken för psykisk ohälsa, missbruk och suicidrisk ingår 

även i det suicidpreventiva programmet (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006).   

 En strategi som listas i det nio punkter långa programmet för suicidprevention är att arbeta för att 

främja levnadsförhållanden för utsatta barn och unga. Detta är en omfattande insats för att skapa bättre 

sociala levnadsvillkor och således minska risken att barn och ungdomar utvecklar psykisk ohälsa som 

riskerar att leda till självmordsförsök. Utbildningsdepartementet har i uppdrag att utforma ett 

suicidpreventivt insatsprogram som omfattar skolhälsan och arbetsmiljön i skolor och på daghem. Det 

är tänkt att öka förutsättningar för elever att klara studierna (Socialstyrelsen & Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006).                         

 En punkt i det nationella suicidpreventiva programmet är att inrätta skadepreventiva grupper på 

kommunal nivå. Grupperna ska se över självmordsfall på kommunal nivå för att lokalisera potentiella 

risker för suicid på individnivå. Det kan handla om att säkra individers närmiljöer genom ovan 

nämnda insatser i samhällsmiljö, samt minska tillgång till suicidredskap och alkohol. Ytterligare en 

uppgift för de skadepreventiva grupperna är att upprätta ett informationsprogram gällande förloppet 

vid suicid riktat mot ungdomar. När detta utbildningsprogram är utvärderat, är tanken att delar av det 

kommer att fördelas mellan olika kommunala instanser, såsom skola, socialtjänst och primärvård 

(Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006).                

 I det nationella programmet för suicidprevention föreslås även ökat stöd till frivilligorganisationer. 

Slutligen fastlås även att Lex Maria-anmälningar skall göras när suicid inträffar och individen haft 
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kontakt med vården inom fyra veckor innan självmordet begåtts. På så sätt ökar medvetenheten kring 

suicid inom vården, och vården blir tvungna att utvärdera händelseförloppet som föregått en patients 

självmord. Således kommer Socialstyrelsen att få vetskap om hur vården agerat. Genom information 

som är tänkt att sammanställas i en databas för utvärdering kring vårdens insatser rörande 

suicidprevention kan forskare och praktiker lokalisera specifika punkter i vårdkedjan där 

suicidpreventiva insatser brister, samt uppmärksamma vart inom vården kedjan ytterligare resurser 

rörande suicidprevention behöver satsas (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

2.5.2 Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention 

En aktuell publikation rörande suicidpreventivt arbete är folkhälsomyndighetens utredning Struktur för 

kunskapsbaserad suicidprevention (Folkhälsomyndigheten, 2015). De förslag som utredningen 

presenterar bygger på en kartläggning av det suicidpreventiva arbete som görs i Sverige idag samt en 

behovsinventering.                           

I korthet efterfrågas förbättrad samverkan och samordning mellan aktörer, förbättrad 

kunskapsframställning, spridning av ny kunskap och ökad vägledning utifrån befintlig kunskap samt 

förbättrad nationell uppföljning av utvecklingen inom psykisk hälsa och arbete kring suicidfrågor. Det 

mest centrala temat i rapporten är vikten av att skapa bra förutsättningar för ett kontinuerligt och 

välfungerande kunskapsutbyte mellan verksamheter i samhället som kommer i kontakt med frågor 

som berör suicidprevention och psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). Värt att kommentera är 

att genusfrågor överhuvudtaget inte nämns i rapporten. Det konstateras att män är överrepresenterade i 

suicidstatistiken, men i övrigt berörs inte frågor kring eventuella skillnader mellan män och kvinnor 

ifråga om suicidbeteende eller stödbehov.   

2.5.3 Att utveckla det suicidpreventiva arbetet med män 

I artikeln ”Maskulinitet, våld och suicidprevention” lyfter Hyllander frågan om behovet av att 

utveckla breda suicidpreventiva interventioner för att nå unga män, med vetskapen om normativa 

mansideal och problematiken kring dessa. Sådana breda och tidiga insatser har, enligt Hyllander, varit 

framgångsrika inom våldsprevention. Hyllander är tidigare generalsekreterare för organisationen ”Män 

och jämställdhet” och har varit delaktig i arbetet med att anpassa våldspreventiva genusinriktade 

interventioner till en svensk kontext (Hyllander, 2014).   

Metoder rörande våldsprevention och hur praktiker, inom exempelvis socialt arbete, kan arbeta för 

att nå och hjälpa män med våldsproblematik återfinns i aktuell forskning (Sjögren, Berg, Hyllander& 

Söderström, 2012). Sådana metoder syftar till att ge män verktyg för att hantera känslor och svåra 

händelser i livet på ett mer konstruktivt sätt än genom våld (Hyllander, 2014). 

I SOU 2014:6 lyfts även den eventuella problematik som det kan innebära att rikta preventiva 

insatser specifikt mot män, då sådana insatser kan medföra en risk att stereotypa bilder av män 

reproduceras. Detta då man i utformningen av metoder utgår från rådande mansideal. 
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2.5.4 Gotlandsprojektet 

Mellan år 1984-1985 genomfördes ett suicidpreventivt projekt inom primärvården på Gotland (Rutz, 

2014). Utifrån vår kännedom är detta ett av de få omfattande suicidpreventiva projekt som anpassats 

specifikt för att nå män.                     

 Initiativtagare till projektet var primärvården på Gotland, då man under 1970-talet sett en ökning av 

självmordsantalet. Ett samarbete i form av ett utbildningsprogram inleddes mellan primärvårdens 

personal, specialistpsykiatrin och Svenska Kommittén för Prevention och Behandling av Depression. 

Utbildningsprogrammet innebar att informera och utbilda allmänläkare inom primärvården för att 

identifiera och förstå uttryck för depression och suicidrisk hos patienter. Projektet ledde till att 

självmordsantalet på Gotland sjönk drastiskt, dock bara bland kvinnor. Detta ledde till att forskare och 

läkare under 1980-talet granskade hur mäns livssituation sett ut innan självmord begicks. 

Granskningen gjordes genom samtal med anhöriga och kontaktpersoner som hade insikt i männens 

livssituation (Rutz, 2014).                       

 Denna grundligare granskning av mäns livssituation resulterade i "Gotland Skalan för manlig 

Depression – Gotland Male Depression Scale (GMDS)". Detta är en skala för depression och 

suicidrisk specifikt utformad för män, då man under Gotlandsprojektet konstaterade att det fanns 

gemensamma nämnare för större andelen av de män som begått självmord under den tid det 

suicidpreventiva projektet genomfördes. Gemensamma symptom var exempelvis morgon-oro, 

antisocialt beteende, sänkt stresstolerans och impulskontroll samt ärftlighet för missbruk och/eller 

självmord. Vad som också kunde konstateras vid granskningen av männens livssituation var att 

självmorden ofta skedde i situationer då drastiska förändringar i livet skett såsom skilsmässa, förlust 

av arbete eller vid förlust av anhörig (Rutz, 2014).  

När projektet avslutats fortsatte kvinnors självmordsfrekvens att vara lägre under några år. Under 

1990-talet beslutades det att projektet återigen skulle genomföras på Gotland, då kvinnors 

självmordsfrekvens börjat stiga igen, och man fortfarande inte lyckats sänka den manliga 

självmordskvoten. Vid återinförseln av det suicidpreventiva projektet infördes även GMDS som 

utbildningspunkt i programmet, och allmänläkare informerades om mäns depressionssymptom 

specifikt. Detta ledde till att man för första gången på Gotland lyckades sänka självmordsfrekvensen 

även bland män genom att specifikt studera och informera om de könsbundna uttrycken för psykisk 

ohälsa och suicidrisk. GMDS som skattningsskala för depression och suicidrisk hos män används 

numera inom ett flertal länder och rekommenderas även av exempelvis WHO som instrument för att 

upptäcka män i riskzonen för suicid (Rutz, 2014).  

2.6 Tidigare forskning kring maskulinitetsideal 

Connell belyser i boken Maskuliniteter (2008) att forskning kring maskulinitetsideal har tagit fart 

under 1980-talet. Forskningsområdet beskrivs som präglat av deskriptiva metoder, vilket innebär att 

olika maskulintetstyper och ideal är väl beforskade. Dock saknas, enligt Connell, en mer omfattande 
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vetenskaplig diskussion kring hur maskulintetsidealen tar sig uttryck inom olika sociala grupper, samt 

hur man i olika samhällen i världen konstruerar och bemöter olika maskulintetstyper. Det finns dock 

ett flertal studier kring hur maskulinitetsideal konstrueras inom skilda sociala sammanhang, 

exempelvis inom idrottsrörelser eller på arbetsplatser (Messner, 1992, Donaldson, 1991).  

 Enligt Connell (2008) har den största delen av maskulinitetsforskningen bedrivits i Europa och 

USA, vilket leder till att mansideal och maskuliniteter konstrueras efter västerländska normer och 

ideal. Detta kan innebära en diskrepans där andra kulturer och samhällen inte representeras inom 

forskningen, och mansideal och normer från andra kulturer riskerar att inte inkluderas i forskningen. 

Forskare riskerar därför att endast producera beskrivningar av maskuliniteter utifrån den västerländska 

konstruktionen av maskulinitetsideal och normer.                 

 Connell (2008) efterfrågar därför studier kring hur maskuliniteter är fördelade mellan olika 

kulturer, och med specifikt fokus på skillnader mellan maskuliniteter beroende på exempelvis etnicitet 

eller samhällsklass. Detta för att öka kunskapen kring hur maskuliniteter konstrueras och kan förstås 

utifrån olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar.          

 Denna studie är begränsad till att studera maskulinitetsnormer och maskulinitetsideal i Sverige. En 

medvetenhet finns dock om att maskulinitetsideal kan se annorlunda ut i andra samhällen, vilket är 

viktigt att minnas då det suicidpreventiva arbetet i Sverige även riktas mot människor som kommer 

från andra kulturer men är bosatta i Sverige.  

 Maskulinitetsideal kan variera mellan olika kontexter (Connell, 2008). Det finns dock studier som 

intresserat sig för att hitta gemensamma mönster ifråga om hur mansrollen och förväntningar på män 

tar sig uttryck i större grupper. Ett exempel på en sådan studie är Fischer & Oransky (2009) som 

presenterat en modell över könsrollsförväntningar hos tonårspojkar. Modellen bygger på fyra 

grundfaktorer varav en är känslomässig begränsning. Denna begränsning består i att känslor, som inte 

överensstämmer med mansrollen, inte får rum att uttryckas utan förbjuds och förlöjligas hos pojkar. 

Heterosexism som norm för att definiera könsroller och ständig ansträngning för att leva upp till 

normativa idealbilder kring maskulinitet är ytterligare grundfaktorer som, utifrån modellen, har 

betydelse för konstruktionen av mansrollen i ett samhälle. Social retsamhet, som berör den råa sociala 

jargong som ofta återfinns bland män och som män behöver förhålla sig till, lyfts även som en 

grundfaktor i modellen (Fischer & Oransky, 2009). 

2.7 Tidigare forskning om mäns självmord och mäns psykiska hälsa 

Då forskningsområdet är omfattande och då den aktuella studien avgränsas till att studera 

föreställningar om män och mäns ageranden i en svensk kontext, är forskningsöversikten främst 

koncentrerad kring svenska namn och publikationer. Fokus ligger även på att presentera forskning som 

behandlat mäns psykiska hälsa och mäns självmord utifrån ett maskulinitetsteoretiskt perspektiv.  

 En forskare som bedömts vara relevant för studien är Hilte, docent och lektor i socialt arbete. Hilte 

har bidragit med publikationer kring mäns psykiska ohälsa och förklaringsmodeller till hur den 
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psykiska ohälsan uppkommer och kan förstås utifrån ett sociologiskt genusperspektiv. I artikeln 

”Medikaliseringen av mäns hälsa” (2014) diskuterar Hilte hjälpsökande och diagnoskriterier utifrån ett 

genusperspektiv. Hilte poängterar att manlig psykisk ohälsa kan ta sig andra uttryck än kvinnors, 

exempelvis alkoholmissbruk. Det finns således områden inom vården och det sociala arbetets fält som 

kan förstärkas för att minska antalet självmord bland män. Hilte menar att detta är viktigt att kartlägga 

och konkretisera, för att de som verkar inom det sociala arbetets fält skall förses med kunskap och 

verktyg för att fånga upp män i riskzonen för självmord.  

 En forskare med stor relevans för studien är Jalmert, mansforskare och utbildad psykolog. Jalmert 

har ett tydligt jämställdhetsfokus (Olofsson, 2014). Han har bland annat belyst hur idealbilden av män 

som återfinns i samhället påverkar mäns psykiska hälsa och kan hänga samman med mäns 

överrepresentation i suicidstatistiken (Jalmert, 2014). Jalmerts publikationer har bidragit med en 

historisk överblick kring hur mansrollen utvecklats i Sverige, vilket har varit av vikt för att vi ska 

kunna utveckla förståelse kring mäns hälsa och upplevelse av jämställdhet. I regeringsutredningen 

Den svenske mannen (Jalmert, 1984) analyseras hur män ser på och upplever jämställdhet i Sverige. 

Jalmert var en av de forskare som tidigt deltog i forskning och samhällsdebatt kring män och 

maskuliniteter, samt påpekade problematiken kring rådande mansideal (Olofsson, 2014).   

Att forskning kring mäns psykiska hälsa och dess olika uttrycksformer utifrån ett genusperspektiv 

är ett högaktuellt undersökningsområde blir tydligt i SOU 2014:6. I det avsnitt som berör mäns hälsa 

understryks att den genusteoretiska förståelsen är en komponent som måste adderas till beskrivningen 

av hur män uttrycker och hanterar olika former av psykiska problem. Detta för att skapa förståelse hos 

de yrkesgrupper som möter dessa män, och kunna bryta negativa mönster. Utan denna förståelse 

riskerar yrkesverksamma, exempelvis inom vården, att reproducera maskulinitetsnormer kring mäns 

styrka och oberoende. Detta kan, i värsta fall, medföra att män som söker hjälp inte fångas upp av 

vården. Utredningen belyser i sin helhet hur mäns livssituationer ser ut och har förändrats, samt hur 

jämställdheten mellan könen ser ut i Sverige idag. Det svenska samhället beskrivs i utredningen som 

präglat av förändring mot ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen. Detta medför i sin tur att 

mäns självbild i dagens samhälle utmanas på ett antal livsområden, såsom i yrkeslivet och i rollen som 

förälder och partner. Samtidigt lever dock många av de normativa mansideal som under decennier 

präglat samhället kvar (SOU 2014:6). Genom denna utredning har vi fått kunskap om rådande 

maskulinitetsnormer och hur de påverkar män inom olika livsområden såsom utbildning, arbete, 

familjeliv och psykisk hälsa.                      

 Även i Europeiska unionens rapport kring mäns hälsa i Europa (White et al, 2011) förklaras den 

generella tendensen beträffande att män i mindre utsträckning än kvinnor söker hjälp vid psykisk 

ohälsa, med att den traditionella mansrollen gör det svårt för män att söka hjälp. Rapporten utgör en 

omfattande genomgång av mäns situation och förutsättningar inom olika livsområden och vilka 

tendenser beträffande hjälpsökande såväl vid fysiska som psykiska åkommor som kunnat iakttas hos 

män. Rapporten lyfter även i ett särskilt kapitel mäns överrepresentation i suicidstatistiken. 
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Rapportförfattarna lyfter orsaker till mäns överrepresentation, såsom oförmågan att söka hjälp och 

impulsiva tendenser som yttrar sig i våldsamma självmordsmetoder (ibid.).        

 Hur man kan arbeta med mäns oförmåga att söka hjälp lyfts även, och ett framgångsrikt 

suicidpreventivt projekt i Danmark beskrivs. Danska myndigheter har genomfört omfattande 

informationskampanjer i samhället rörande självmord, där kön har lyfts som en riskfaktor för suicid, 

men kampanjen för att minska självmordsantalet har inte riktats specifikt mot män. Trots detta har 

självmordsantalet, under en tidsperiod av 20 år, sjunkit med 50 procent bland befolkningen. Påpekas 

bör dock att män fortfarande är överrepresenterade i suicidstatistiken i Danmark, precis som i de 

övriga länder som omfattas av rapporten (White et al, 2011).  

Könsparadoxen av Ringskog, psykiatriker verksam inom NASP, är också av relevans för studien, 

inte minst som referenslitteratur. Skriften utgör en sammanställning av förklaringsmodeller kring olika 

aspekter av det fenomen som i suicidstatistiken brukar benämnas könsparadoxen. Könsparadoxen 

innebär att fler män än kvinnor lyckas fullborda ett självmord, trots att depression bara är hälften så 

vanligt hos män som hos kvinnor och trots att fler kvinnor än män begår självmordsförsök. 

Könsparadoxen har utgjort föremål för omfattande forskning kring eventuella neurologiska skillnader 

men också psykologiska och sociala förklaringsmodeller. Könsparadoxen som fenomen har i 

forskningen bland annat förklarats med att mäns sociala nätverk ofta är mindre än kvinnors och att det 

således finns färre närstående som kan upptäcka och larma om eventuell psykisk ohälsa. Andra 

förklaringar som presenterats är eventuell underrapportering ifråga om depression hos män, mäns 

bristande hjälpsökande samt mäns drastiska självmordsmetoder (Ringskog, 2001).   

 

3. Metod och material 

3.1 Material 

Studiens material utgörs av intervjuer med fem informanter verksamma inom fyra olika idéburna 

organisationer med fokus på suicidprevention och psykisk hälsa.  

3.1.1 Avgränsningar vid urval av material  

Studien har avgränsats till att studera den ideella sektorns suicidpreventiva arbete med män. Detta har 

att göra med att ideella aktörers arbetssätt i sociala frågor har lyfts fram, både av beslutsfattare och 

forskare, som viktigt för att finna lösningar på sociala samhällsproblem och genomsyrat av ett 

helhetsperspektiv på individen (Gavelin et al., 2010). Då det av vikt för oss som blivande socionomer 

att finna verkningsfulla arbetssätt för att minska mäns självmordsantal, finner vi det angeläget att 

studera den ideella sektorns arbetssätt och förhållningssätt i frågor som rör mäns självmord.    

 Studien avgränsas även till att studera den ideella sektorn eftersom denna sektor arbetar med 

suicidpreventiva insatser på olika samhällsnivåer, samt utbildar personal verksamma inom det sociala 

arbetets fält (Folkhälsomyndigheten, 2015). Vidare har studien avgränsats till de fem idéburna 

organisationerna med särskilt fokus på suicidprevention som är verksamma i Sverige: SPES, Suicide 
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Zero, MIND, Suicidprevention Väst och Suicide Rescue (Johansson, administratör NASP, personlig 

kommunikation, 25 mars 2015). Oss veterligen finns inte heller någon tidigare studie som undersökt 

dessa organisationers arbete med män. För en utförligare presentation av organisationerna, se text 

under rubriken 2.2.2 Fem idéburna organisationer med fokus på suicidprevention.  

3.1.2 Beskrivning av informanturval     

Urvalets karaktär och storlek vid en kvalitativ studie avgörs av studiens syfte, omfång samt storleken 

på det område som studien behandlar (Bryman, 2011).               

 Ett snöbollsurval har använts för att finna informanter till den aktuella studien. Urvalsmetoden är 

en form av icke-sannolikhetsurval vilket innebär att informanterna inte väljs ut slumpmässigt ur en 

viss grupp eller population. Informanter väljs istället på grund av vissa egenskaper eller 

omständigheter, exempelvis tillgänglighet (Bryman, 2011). Vid urvalsmomentet för den aktuella 

studien har personer som bedöms inneha relevant information för undersökningen kontaktats. De 

personer som kontaktats har sedan hänvisat oss vidare till personer som de anser vara lämpliga som 

informanter för studien.                        

 Snöbollsurval är en lämplig urvalsform vid kvalitativa studier då behovet av empiri som underlag 

för kvantifiering och statistiska analyser inte är lika stort som vid kvantitativa studier. Urvalsmetoden 

är även lämplig vid studier där en urvalsram för informanter inte kan ställas upp (Bryman, 2011).  För 

denna studie är fallet sådant, då en urvalsram för personer som arbetar suicidpreventivt inom ideell 

sektor samt har kunskap om mäns hjälpsökande vid psykisk ohälsa och suicidalitet, ej går att fastställa. 

 Studiens urval har gått till på så vis att de fem organisationerna inom ideell sektor som specifikt 

arbetar med suicidprevention i Sverige har kontaktats. Organisationer är följande: SPES, Suicide Zero, 

MIND, Suicidprevention Väst samt Suicide Rescue.               

 Vissa kriterier har använts vid urvalet för att säkerställa att de informanter som snöbollsurvalet ger 

har kunskap om området som studiens frågeställningar skall besvara.         

 Johannessen & Tufte (2003) beskriver urvalskriterier vid kvalitativa studier som beroende av 

forskningsfrågan. Kriterier kan även utgöras av faktorer som bedöms som lämpliga utifrån studiens 

omfång och fokus. Kriterierna som använts för urval i aktuell studie är följande: 

Informanter ska vara anställda av organisationer i ideell sektor         

Att informanterna är anställda av organisationer innebär att de avsätter hela eller en del av sin betalda 

arbetstid till att bedriva suicidpreventivt arbete inom ideell sektor. Således är informanterna delaktiga i 

utformningen av det suicidpreventiva arbetet samt deltar i strukturellt påverkansarbete. Detta 

möjliggör för informanterna att med god kunskap ta ställning till de frågor som ställs under intervjun.   

Alla olika idéburna organisationer med uttalat fokus på suicidprevention i Sverige skall vara 

representerade i urvalet  
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Kriteriet används då vi vill presentera en bred bild av de förhållningssätt och arbetssätt gentemot män 

som kan finnas inom idéburna organisationers suicidpreventiva arbete. Syftet är dock inte att göra 

jämförelser mellan de olika organisationernas verksamheter.  

3.1.3 Diskussion av materialurval och urvalsmetod 

Då studien är begränsad till att endast täcka in den ideella sektorns suicidpreventiva arbete blir antalet 

möjliga organisationer att inhämta empiri från begränsat. Empirin som ligger till grund för studiens 

resultat och analys utgörs endast av fem kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Då staben med 

personer som är anställda inom idéburna organisationer med fokus på suicidprevention och psykisk 

hälsa är relativt liten kan fem personer trots allt ha inflytande över det generella arbetet inom sektorn.

 Genom snöbollsurvalet görs bedömningen av lämpliga informanter inte bara av forskarna, utan 

även de personer som kontaktats vid utskicket av förfrågningar om deltagande i studien (Bryman, 

2011). I vår studie skulle detta eventuellt kunna innebära att de informanterna som utsetts av 

informationsansvarig på respektive organisation är vana att svara på frågor som rör organisationens 

suicidpreventiva arbete med män. Därigenom blir den empiri som erhålls från intervjun präglad av 

studiens syfte, då detta bifogats vid den förfrågan om deltagande som sänts ut.        

 En fördel med snöbollsurval är att de frågor som ställs vid intervjun troligtvis kan besvaras av 

informanterna. Detta då de personer som kontaktas med förfrågningar om att hitta informanter till 

studien redan initialt gör en bedömning av de valda informanternas möjligheter att besvara frågor som 

relaterar till studiens syfte (Johannessen & Tufte, 2003). Om vi inte kontaktat informationsansvarig på 

respektive organisationer och bett dem att rekommendera informanter till studien, är det tänkbart att 

det blivit svårt att hitta informanter med lämplig kunskap och erfarenhet för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

3.1.4 Våra informanter 

Samtliga informanter är verksamma inom idéburna organisationer med fokus på suicidprevention och 

psykisk hälsa. Informanterna är även delaktiga i att bedriva och/eller utforma suicidpreventiv 

stödverksamhet, exempelvis anhörigstöd, efterlevandestöd och chattstöd. Samtliga informanter har 

även en funktion som representanter för organisationerna i olika sammanhang, exempelvis att 

medverka i mediala sammanhang samt bedriva intressepolitiskt arbete. Flera av informanterna arbetar 

även som utbildare av personal inom offentlig sektor, såsom personal inom vård och socialtjänst.  

 De personer som medverkat i studien kommer i resultat och analys att benämnas som informanter, 

och post, ålder eller kön kommer inte att skrivas ut. Detta då antalet anställda inom organisationerna är 

så litet att denna typ av information försvårar en anonymisering av informanterna. Studien syftar inte 

heller till att analysera hur variabler som kön eller ålder kan påverka informanternas förståelse av det 

arbete de utför.  
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3.1.5 Bortfall av informanter 

Som framgått ovan var ambitionen för studien att inhämta empiri från samtliga idéburna 

organisationer med särskilt fokus på suicidprevention som är verksamma i Sverige. Alla 

organisationer kontaktades via ett informationsmail där studiens syfte presenterades med en förfrågan 

om det fanns intresse från organisationens sida att bidra med informanter. Samtliga organisationer 

besvarade förfrågan varav en organisation, Suicide Rescue, avböjde erbjudandet om att medverka i 

studien. Då studien avgränsats till att studera suicidpreventivt arbete med män, vilket framgick i 

informationsmailet, avböjde Suicide Rescue att medverka eftersom organisationen främst riktar sitt 

arbete gentemot barn och unga vuxna. Suicide Rescue vänder sig mot en målgrupp som ligger utanför 

studiens huvudfokus, men därmed inte sagt att informanter från organisationen inte skulle ha kunnat 

bidra med givande material för studiens analys och resultat. Mäns könsidentitet utvecklas och formas 

genom livet varför suicidpreventivt arbete med pojkar också får betydelse för vilka möjligheter 

pojkarna senare i livet har att tillgodogöra sig eller söka hjälp vid psykisk ohälsa. Att Suicid Rescue 

inte finns representerade bland studiens informanter, kan därför ses som en brist i studien.  

3.2 Metod för datainsamling 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer som metod 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har används som datainsamlingsmetod i studien. Denna typ 

av intervju innebär att forskaren, med utgångspunkt ur en intervjuguide bestående av teman som 

svarar mot undersökningens intresseområde, genomför en relativt fri form av intervju. De frågor som 

ställs under de olika intervjuerna behöver inte komma i samma ordning vid varje intervju. Forskaren 

kan även addera frågor under intervjun, så länge de knyter an till det informanten talar om och 

informationen är relevant för att besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2011).      

 Kvalitativa metoder används som redskap för att försöka förstå ett fenomen eller problem ur 

informantens synvinkel. Detta medför att forskaren under en kvalitativ semi-strukturerad intervju bör 

vara uppmärksam på hur informanten tolkar de frågor som ställs och bör förhålla sig flexibelt till 

intervjuguiden (Bryman, 2011).                      

 Den kvalitativa semi-strukturerade intervjun lämpar sig bra då forskaren exempelvis vill skapa 

förståelse för hur ett fenomen påverkar individer i vissa sociala miljöer eller vill studera hur en viss 

urvalsgrupp förhåller sig ett samhällsfenomen (Bryman, 2011).   

3.2.2 Diskussion av metodval   

Valet att använda kvalitativ intervjumetod för datainsamling har att göra med studiens 

socialkonstruktivistiska utgångspunkt. Intresset för vilka olika föreställningar av män och mäns 

ageranden som skapas och/eller reproduceras genom det suicidpreventiva arbetet inom idéburna 

organisationer står i fokus för studien. För att få en förståelse för hur dessa föreställningar kan se ut 

har uppsatsförfattarna bedömt det som lämpligt att låta personer som arbetar med suicidprevention 

inom idéburna organisationer beskriva hur de upplever mäns beteende och behov vid psykisk ohälsa 
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och suicidrisk, samt hur det konkreta arbetet med män gestaltas.            

 En alternativ metod som kunnat användas för att besvara delar av studiens forskningsfrågor är att 

studera organisationernas arbete med män genom ostrukturerade observationer. Syftet med denna typ 

av observationer är att studera personers beteende i en viss social miljö för att kunna beskriva och 

reflektera kring detta på ett systematiskt sätt (Bryman 2011). Även denna metod hade gjort det möjligt 

att upptäcka olika strategier inom organisationerna för att nå och hjälpa män. I valet mellan 

observationer och intervjuer, valdes intervjuer delvis eftersom vi ville täcka in så många som möjligt 

av de funktioner som organisationerna fyller på det suicidpreventiva området: opinionsbildare, 

utbildare av personal inom vård, omsorg och skola, tillhandahållare av stödverksamhet etc. Om vi valt 

att göra observationer hade vi, som en följd av studiens begränsade tidsram, varit tvungna att avgränsa 

oss till endast en eller ett par av ovan nämnda funktioner. Intervjuer lämpade sig också bättre för att 

svara upp mot studiens syfte, då vi inte endast ville ta reda på hur organisationerna arbetade med män, 

utan även undersöka hur man förklarade mäns hjälpsökandebeteende vid psykisk ohälsa och 

suicidrisk. För att säkerställa att få svar på detta ville vi, genom på förhand formulerade frågor, ha 

möjlighet att styra in intervjuerna på denna form av teman.             

 Kvalitativ forskning har kritiserats bland annat för att transparensen, möjligheten för läsaren att få 

insyn i hur forskaren gått tillväga vid datainsamling samt hur hon/han kommit fram till de slutsatser 

och resultat som presenteras, kan vara bristfällig. Även problemet med att replikera, återupprepa, 

kvalitativa studier har framförts som en generell kritik. Ytterligare en aspekt som ibland lyfts som 

problematisk i kvalitativ forskning är att forskarens egna subjektiva upplevelser av forskningsområdet 

eller forskningsobjekten kan få alltför stor inverkan på resultatet (Bryman, 2011). I den aktuella 

studien har vi förhållit oss till denna kritik genom att på ett så utförligt sätt som möjligt söka redovisa 

hur vi gått tillväga för att komma fram till vårt resultat, vilken förförståelse vi har av det studerade 

området, samt hur vi valt ut och applicerat våra teoretiska analysverktyg. Detta för att öka studiens 

transparens och ge läsaren en förståelse för hur vår individuella förståelse av området eventuellt 

kunnat inverka på studiens resultat.  

3.2.3 Genomförande av intervjuer samt kommentar av metodskillnader 

De fem intervjuer som utgör studiens empiri har genomförts vid fyra olika tillfällen. Intervjuerna har, 

efter önskemål från informanterna, ägt rum på deras respektive arbetsplatser. Alla intervjuer har 

spelats in med hjälp av mobilapplikationen ”Smart Voice Recorder”. Vid två intervjutillfällen 

närvarade båda uppsatsförfattarna. Den ena agerade då huvudintervjuare, medan den andra antecknade 

och inflikade intuitiva följdfrågor vid behov, det vill säga frågor som inte fanns med i intervjuguiden. 

Vid två av intervjuerna hade endast en av uppsatsförfattarna möjlighet att närvara. Vid transkriptionen 

av intervjuerna har vi uppmärksammat att de intuitiva följdfrågor som ställts till informanterna, är 

något färre i de intervjuer där bara en uppsatsförfattare närvarat. Det rör sig dock om en mycket liten 

skillnad. I övrigt har vi inte hittat några skillnader i materialet som vi ansett oss kunna koppla till 
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antalet närvarande intervjuare.                       

 Vid ett intervjutillfälle intervjuades två informanter samtidigt. Denna metodskillnad förklaras, 

motiveras och diskuteras under en särskild rubrik. En av de fem intervjuerna har genomförts i form av 

en telefonintervju. Även denna metodskillnad diskuteras under en separat rubrik. 

3.2.4 Diskussion och beskrivning av den kombinerade intervjun 

Vid ett tillfälle har två informanter från samma organisation intervjuats vid samma tillfälle. Beslutet 

att genomföra en kombinerad intervju fattades inte vid planeringen av undersökningen utan på plats 

under intervjutillfället. Detta till följd av olika omständigheter som beskrivs nedan.       

När organisationen initialt kontaktades efterfrågades informanter med olika positioner inom 

organisationen för separata intervjuer. Inför den kombinerade intervjun hade vi endast varit i kontakt 

med en informant rörande planering av intervjun, varför vi förutsatte att det var denna informant som 

var tillgänglig. Vid intervjutillfället infann sig dock två informanter, för att gemensamt genomföra 

intervjun. Vi valde att genomföra en kombinerad intervju då vi upplevde det som en viktig principiell 

fråga för informanterna att genomföra intervjun tillsammans. Detta då informanterna beskrev öppenhet 

och gemenskap som en central del av sitt organisatoriska sammanhang.         

 Intervjun genomfördes genom att ett huvudtema introducerades för en informant vartefter denna 

fick formulera sig kring detta tema, följt av eventuella följdfrågor. Därefter introducerades samma 

tema för den andra informanten. När en informant talat färdigt kring ett tema gavs, på informanternas 

önskemål, utrymme för den andra informanten att uttrycka sina tankar kring det som sagts. Denna 

möjlighet utnyttjades inte i någon stor utsträckning, utan intervjun fick snarare karaktären av två skilda 

intervjuer med flera åhörare. Alternativt hade intervjun kunnat ges karaktären av en liten fokusgrupp, 

det vill säga att öppna för fri diskussion kring de presenterade intervjutemana. Vid användandet av 

fokusgrupper i kvalitativa studier är syftet generellt att undersöka hur medlemmar i en grupp 

gemensamt skapar mening kring de studerade fenomenen (Bryman, 2011). Då syftet med studien inte 

är att analysera socialt samspel och meningsskapandet i en viss grupp, valde vi att hålla oss till ett 

upplägg mer likt en enskild intervju.                     

 Närvaron av en annan medlem från organisationen, samt möjligheten att lyssna till dennes tankar 

kring intervjutemana är naturligtvis av betydelse för informanternas utsagor. Den kombinerade 

intervjun medför en skillnad i metodologiskt tillvägagångssätt som inverkar på intervjuns 

sammantagna resultat. Detta kan ses som en brist i studien. Dock upplever vi intervjun som användbar 

i avseendet att svara mot studiens syfte. Intervjun ger två skilda infallsvinklar i fråga om strategier och 

förklaringar för att förstå och arbeta med mäns bristande hjälpsökande.          

 Resultaten från den kombinerade intervjun har vid analys, kategorisering och i resultatredovisning 

behandlats som två skilda utsagor.  
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3.2.5 Diskussion och beskrivning av telefonintervjun 

En av intervjuerna har genomförts via telefon, då det inte var praktiskt möjligt att genomföra en 

intervju i form av ett fysiskt möte.                     

 Att genomföra en telefonintervju är annorlunda jämfört med att intervjua i form av ett fysiskt möte. 

Exakt hur resultatet av intervjun blivit om intervjun skett i form av ett fysiskt möte är omöjligt att 

säga, men tidsmässigt genomfördes intervjun inom samma tidsram (45-60 min) som övriga intervjuer. 

Materialmässigt har vi under transkribering och analys inte kunnat iaktta skillnader ifråga om 

materialets relevans för studien.                      

 En fördel med telefonintervju är att påverkansfaktorer i intervjusituationen minimeras. Exempelvis 

blir inte informanten påverkad av intervjuarens ålder, kön, mimik eller etnicitet. Detta kan således 

bidra till att materialet från intervjun blir mindre påverkat av yttre faktorer än vid en intervjusituation 

där informant och intervjuare möts (Bryman, 2011) 

3.3 Datainsamlingsinstrument  

3.3.1 Beskrivning av intervjuguide 

Huvudteman för intervjuguiden är följande: 

 Innebörden av suicidprevention enligt informanten  

 Preventivt arbete med män 

 Upplevelse av hjälpbehov hos män 

 Upplevelse av mäns hjälpsökande 

 Mäns överrepresentation i suicidstatistiken 

Under varje huvudfråga finns ett antal underfrågor av karaktären: Är dessa behov likadana hos 

kvinnor, eller skiljer de sig åt? Om du upplever en skillnad, vad tror du att den skillnaden kan grunda 

sig i? 

 Underfrågorna skall betraktas som en hjälp för intervjuaren att fånga upp informantens individuella 

orsaksbeskrivningar kring mäns behov och hjälpsökande, vilka är av särskilt intresse för 

undersökningens syfte. Alla följdfrågor har inte ställts till alla informanter då vissa av informanterna 

kommit in på orsaksförklaringar utan att få frågor kring dessa.         

 Huvudteman har introducerats i samma ordning, den ordning som beskrivs ovan, till samtliga 

informanter. I vissa fall har intervjupersonen själv kommit in på ett senare tema utan att detta 

introducerats. Intervjuaren har då övergått till att istället ställa följdfrågor kring detta tema. Ibland har 

intervjuaren även ställt följdfrågor unika för en specifik intervju, då detta varit av särskild vikt för att 

förstå de fenomen som informanten beskriver. Intervjuguiden i sin helhet skall inte betraktas som en 

lista över specifika frågor som ställts i en viss ordning till alla informanter, utan som ett ramverk för 

att hjälpa informanten att formulera sig kring studiens teman. Se bilaga 2 för komplett intervjuguide. 
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3.3.2 Diskussion av intervjuguiden  

Då intervjuaren genom intervjuguiden konsekvent efterfrågar beskrivningar av mäns beteende och 

arbete med män, samt eventuella skillnader i beteende eller behov mellan män och kvinnor, kan 

intervjuguidens utformning ha bidragit till att reproducera ett skillnadstänkande. Detta kan i sin tur ha 

bidragit till att de konstruktioner av maskulinitet som framträder i analysen ofta tecknar en bild av 

mäns beteende och behov som annorlunda kvinnors. Viktigt att minnas är att de strategier och 

förklaringar som studien identifierat framkommit i ett specifikt sammanhang i intervjusituationen, och 

formats med utgångspunkt ur intervjuguidens frågor. Organisationernas generella arbete och insatser 

riktar sig i regel inte specifikt mot män eller mot kvinnor. De strategier och förklaringar som studien 

syftar till att identifiera skall inte betraktas som färdiga metodmanualer som organisationerna 

konsekvent använder i det suicidpreventiva arbetet. De är istället ett sätt att illustrera de tysta, eller 

intuitiva, arbetsmodeller som informanterna använder i arbetet med män inom ramen för det 

suicidpreventiva arbetet.                    

 Intervjufrågorna kan, förutom att reproducera ett skillnadstänkande, även återskapa en bild av kön 

som två på förhand bestämda motpoler - manligt och kvinnligt. Viktigt att påpeka är att 

genuskategorier kan se olika ut i olika samhällen. Förutom kategorierna man och kvinna kan 

ytterligare varianter av eller koalitioner mellan maskulint och feminint kön återfinnas i samhällen eller 

folkgrupper (Connell, 2009). Connell menar att detta utgör ”Ett av de mest dramatiska bevisen för de 

sociala processernas betydelse för genus […] ” (Connell, 2009, s.147). Det finns även individer som 

av olika orsaker inte vill definieras som tillhörande ett visst kön, alternativt omformar sin 

könsidentitet, t ex genom könsbyte. Självmordsstatistiken är, som tidigare nämnt, hög bland 

transpersoner (Michanek et al., 2012), varför det skulle kunna tyckas relevant att efterfråga hur arbetet 

med personer med könsöverskridande identitet inom det suicidpreventiva arbetet gestaltas. Vi har 

dock valt att endast undersöka hur informanterna arbetar med de personer som de definierar som män. 

Denna avgränsning har implicit medfört konsekvenser för vilken syn på kön som reproduceras genom 

datainsamlingsinstrument och frågeställningar. Med tanke på studiens socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt, samt vikten av att inte exkludera eller personer med könsöverskridande identitet, finner 

vi det av särskild vikt att kommentera ovan nämnda problematik. 

3.4 Databearbetning  

3.4.1 Avgränsningar i relation till datamaterialet  

Vid den första kategoriseringen av materialet har alla utsagor ordnats i undergrupper. I studiens 

slutgiltiga resultat- och analysavsnitt behandlas dock bara de utsagor som haft en uttalad koppling till 

mäns psykiska hälsa eller suicid. Detta då endast dessa utsagor har bedömts kunna användas för att 

besvara studiens frågeställningar. För att ett citat i studien skall behandlas som relevant skall det alltså 

framgå tydligt i citatet att informanten talar om just mäns psykiska ohälsa och suicid och inte om dessa 

företeelser i en generell bemärkelse.                     
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Ett undantag är dock att informanternas generella beskrivningar under frågetemat: innebörden av 

suicidprevention, har använts för att i studien bedöma vilken del av sitt arbete som informanterna 

betraktar som suicidpreventivt. Detta har vidare varit vägledande ifråga om vilka utsagor som 

betraktats som användbara för att svara på studiens frågeställningar.           

 De informanter som varit inblandade i att utforma eller bedriva stödverksamhet för anhöriga och 

efterlevande har även definierat denna verksamhet som suicidpreventivt arbete. Detta med hänvisning 

till att anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt efterlevande till en person som begått självmord, 

själva utgör en riskgrupp för suicid. Vi har, vid kategorisering av materialet, därför inte gjort någon 

skillnad på om utsagorna kan antas beröra arbete med män ifråga om efterlevandestöd, anhörigstöd 

eller stödsamtal med personer som själva söker hjälp för psykisk ohälsa eller självmordstankar. Istället 

har materialet kategoriserats utifrån informanternas arbetssätt och förhållningssätt i relation till män i 

det suicidpreventiva arbetet. 

3.4.2 Kategorisering av materialet  

De första tre intervjuerna genomfördes under två dagar och under dessa dagar tog analysprocessen sin 

början. Efter att de tre första intervjuerna genomförts diskuterades vilka olika teman som vi upplevt 

som centrala i informanternas berättelser. Dessa teman hade deskriptiv karaktär och svarade på frågor 

om vilka olika ämnesområden informanterna talat om. Exempel på teman var: psykisk ohälsa 

generellt, mäns psykiska ohälsa, beskrivningar av arbetsuppgifter, beskrivningar av suicidprevention 

generellt och beskrivningar av suicidprevention i relation till män. Dessa teman var inte av analytisk 

karaktär och svarade således inte på frågor om varför mäns psykiska ohälsa eller suicid ter sig på ett 

visst sätt, eller hur/varför informanterna arbetade på ett visst sätt i relation till män. Kategorierna 

kunde följaktligen inte användas för att besvara forskningsfrågan. Kategorierna utgjorde dock ett 

underlag för att göra avgränsningar i relation till materialet.   

Intervjuerna transkriberades i sin helhet av samma person. Vid transkriberingen färgmarkerades 

stycken efter de deskriptiva temana. Under transkriberingen uppstod även nya teman, däribland 

beskrivning av egna erfarenheter och forskning kring mäns psykiska ohälsa och självmord. Dessa 

teman var bara ett steg i analysen och kan inte betraktas som analytiska kategorier, utan som ett sätt att 

sortera materialet för att sålla ut de delar som var av relevans för våra frågeställningar. Under 

transkriberingens markerades citat, under respektive huvudtema, som upplevdes som centrala för 

forskningsfrågan. När en intervju transkriberats och färgmarkerats efter de deskriptiva kategorierna 

och centrala citat plockats ut, sammanfattades respektive intervju i en kortare text. Här redogjordes för 

vad som vid en första genomläsning upplevdes som centralt i intervjun.         

 När transkriberingarna färdigställts formulerades gemensamt, utifrån de citat som uppmärksammats 

som centrala både vid den första och andra genomläsningen, ett antal nya teman som upplevdes som 

centrala för att besvara studiens frågeställningar. Dessa teman var av mer analytisk karaktär. De 

svarade t ex på frågor om hur mäns psykiska hälsa och hjälpsökande gestaltas, samt hur informanterna 
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ansåg att det suicidpreventiva arbetet kunde anpassas för att möta mäns behov.        

 Vid en gemensam genomläsning av de kategorier som uppmärksammats framstod den 

gemensamma nämnaren vara att kategorierna innehöll informanternas förklaringar till mäns bristande 

hjälpsökande, samt strategier för att nå och hjälpa fler män i det suicidpreventiva arbetet. Vi 

formulerade således om vår forskningsfråga, som till en början främst varit deskriptiv med fokus kring 

hur informanterna beskrev mäns hjälpsökande. Frågeställningarna är således konstruerade utifrån 

informanternas utsagor. Även om mäns hjälpsökande funnits med som ett tema i intervjuguiden har vi 

aldrig ställt frågan om hur eller varför mäns hjälpsökande brister, utan frågat om hur män söker hjälp. 

Vår nya forskningsfråga innebar att vi var tvungna att återigen gå igenom materialet. I detta sista 

led av analysprocessen har vi arbetat i NVivo, ett datorprogram för kvalitativ dataanalys. 

3.4.3 Språkhantering av intervjutranskriptioner 

Vid den första transkriptionen har alla pauser, skratt, stamningar etc., tagits med i transkriptionstexten. 

De citat som valts som illustrativa exempel i resultatdelen har dock ibland genomgått små justeringar, 

där hummanden eller ord som upprepats många gånger plockats bort. Det handlar om mycket små 

justeringar där vi noggrant övervägt och uteslutit att justeringen skulle kunna ändra läsarens förståelse 

av innebörden i det som sägs. Thomsson (2010, s.101-103) menar att denna form av mindre 

språkjusteringar bör göras vid användning av intervjucitat för att underlätta för läsaren att förstå vad 

som sägs. Dessa justeringar kan även fylla en funktion för informanterna som citeras, då deras 

uttalanden i efterhand framstår som mer lättbegripliga även för dem själva. Dock, menar Thomsson 

(2010), är det viktigt att syftning och innebörd i det sagda inte ändras av de språkliga justeringarna, 

samt att transkriberaren överväger om det i vissa fall kan vara av relevans att behålla exempelvis 

stamningar.  Som synes i kommande resultatredovisning har merparten av citaten justerats, exempelvis 

stamningar och upprepningar. I något enstaka fall har stamningar och upprepningar lämnats kvar då vi 

upplevt att de kan fylla en viss funktion ifråga om att ge läsaren en signal och att intervjupersonen 

särskilt uppehållit sig vid och funderat över något som sägs.  

3.4.4 Induktiva och deduktiva element i analysprocessen 

Då vi på förhand haft en teoretisk förståelse av det studerade området och en idé om möjligheten att 

applicera Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) på materialet kan vår studie inte betraktas 

som helt induktiv. Dock är den inte deduktiv eller teoritestande, vilket skulle innebära att den prövat 

en hypotes som formulerats utifrån teorin (Bryman, 2002).            

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

I studien använder vi oss primärt av LeComte & Goetzs definitioner, såsom de återges av Bryman 

(2002). Här återfinns: extern reliabilitet, som beskrivs som ett mått på i vilken grad det är möjligt att 

upprepa en undersökning. Intern reliabilitet, som handlar om överensstämmelsen ifråga om tolkning 
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av materialet mellan olika individer i ett forskarlag. Intern validitet som rör förhållandet mellan 

empirin och de teoribaserade resonemang och begrepp som forskaren utvecklar kring denna empiri. 

Extern validitet handlar om resultatens generaliserbarhet utanför den specifika sociala miljö som 

studerats. I relation till kvalitativ forskning beskrivs extern reliabilitet och extern validitet som svåra 

att uppnå. Den interna validiteten beskrivs istället som en styrka i kvalitativa studier.     

 Kvale (2009) menar att en studies validitet ökar om forskaren har en teoretisk förståelse för det 

undersökta området. På så sätt blir forskarens kunskaper kring metod och teori, generellt och i relation 

till den specifika studien, av vikt för studiens resultat samt hur resultaten kan användas. Mot bakgrund 

av Kvales (2009) resonemang kan vårt val, att innan undersökningen genomfördes studera Connells 

teori samt diskutera möjligheten att använda teorin som tolkningsram för materialet, te sig som 

positivt för studiens validitet. Detta val kan även ha påverkat vårt sätt att kategorisera materialet, vilket 

skulle kunna betraktas som en brist eftersom det kan innebära att vi i vår tolkning av materialet varit 

mindre uppmärksamma på de utsagor som inte överensstämmer med den teoretiska tolkningsramen. 

Då vi varit två stycken som diskuterat och jämfört vår individuella kategorisering av materialet kan 

studien sägas ha uppnått en relativt hög grad av intern reliabilitet. 

 I slutskedet av analysprocessen genomfördes ett valideringstest med två externa bedömare, en 

läkare samt en person som undervisar och forskar i svenska som andraspråk. Bedömarna utgjordes av 

en person med forskningsanknytning samt en utan forskningsanknytning. Detta i syfte att säkerställa 

att den kategorisering av empirin som genomförts framstod som relevant och begripligt oberoende av 

den externa bedömarens egen erfarenhet av forskning.              

 Bedömarna hade inte någon tidigare kunskap om studiens syfte eller utformning. Validitetstestets 

genomfördes genom att bedömarna fick placera två olika illustrativa citat under respektive 

huvudkategorier. Testet uppvisade ca 90 procents överensstämmelse med de huvudkategorier som 

studien identifierat.  

3.5.2 Studiens generaliserbarhet och användbarhet  

Kvalitativa metoder kritiseras ibland för att generera resultat som är svåra att generalisera. Inom 

tolkande forskning kan resultaten främst betraktas som generaliserbara genom att forskaren, utifrån ett 

teoretiskt resonemang kring resultatet väl underbyggt med teoretisk och empirisk förståelse kring det 

studerade fenomenet, kan visa på resultatens relevans utanför studiens urvalsram (Thomsson, 2010).

 Sohlberg & Sohlberg (2009) beskriver hur empirin från en kvalitativ intervjustudie både kan 

användas för att generera ny teori som är applicerbar i kontexter utanför den studerade gruppen och 

kan visa på mönster vilka får en generell relevans då de analyseras utifrån befintlig teori. Studiens 

resultat blir dock inte generaliserbara i statistisk mening till en större population. 

 Det socialkonstruktivistiska perspektivet medför även att forskaren förstår sociala fenomen som 

konstruktioner vilka inte är statiska utan formas av individer och upplevs och förstås olika beroende på 

vem som beskriver eller deltar i skapandet av dem. Detta medför att generaliserbarheten varken blir 
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viktig eller intressant i socialkonstruktivistisk forskning. Syftet med socialkonstruktivistiska studier är 

inte att producera generaliserbara resultat utan att studera hur olika verklighetsbilder kan skapas och 

varför de skapas på detta sätt (Börjesson & Palmblad, 2007).             

 I studien intresserar vi oss för hur de förklaringar till mäns bristande hjälpsökande och strategier för 

att arbeta suicidpreventivt med män som identifierats skapar och/eller reproducerar olika 

föreställningar om män och mäns ageranden. Förståelsen av maskulinitet skapas och återskapas enligt 

Connell (2008) ständigt i olika samhällen och sammanhang. Denna förståelse är, enligt Connell 

(2008), inte statisk ens i en specifik social kontext. Detta innebär att varje nytt sammanhang där 

representanter för organisationerna möter exempelvis praktiker inom socialt arbete eller hjälpsökande 

brukare, kan utgör en arena för reproduktion av redan befintliga maskulinitetsideal men också kan vara 

en arena där nya maskulinitetsideal skapas. Således blir vi som intervjuare, genom vår egen 

förförståelse av de fenomen vi studerar, delaktiga i att reproducera eller skapa förståelsen av 

maskulinitet i intervjusituationer. De olika föreställningar av män och mäns ageranden som genom 

analys har synliggjorts i studiens material är ögonblicksbilder. Om vi mött våra informanter i ett annat 

sammanhang eller ställt andra typer av frågor finns möjligheten att andra föreställningar om män och 

mäns ageranden framträtt i studiens material. De gemensamma drag och mönster som återfinns i 

materialet skulle dock, med hjälp av en teoretisk förståelse av det studerade fenomenet, kunna vara av 

en viss relevans för att förstå hur maskulinitet kan formas och villkoras i det aktuella sammanhanget. 

 Studiens material är litet och utgörs av fem intervjuer. De förklaringar och strategier som 

presenteras i resultatet skall därför på intet sett betraktas som giltiga för hela den ideella sektorns 

arbetssätt och förståelsegrunder i det suicidpreventiva arbetet med män. Dock skulle studien, genom 

att lyfta fram skillnader och likheter i informanternas förklaringar och strategier samt att analysera 

dessa, kunna utgöra ett bidrag för en fortsatt diskussion kring hur det suicidpreventiva arbetet kan 

anpassas för att ge goda resultat för män med psykisk ohälsa där suicidrisk föreligger.  

 

4. Teori och analysverktyg  
Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) utgör studiens teoretiska ram och huvudsakliga 

analysverktyg.                         

 Studiens resultat utgörs av olika förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa och 

olika strategier för att arbeta suicidpreventivt med män. Connells teori (2008) används som verktyg för 

att analysera de olika föreställningar av män och mäns ageranden som skapas och/eller reproduceras i 

de identifierade förklaringarna och strategierna. Teorin används även för att skapa förståelse för hur de 

olika förklaringar och strategier som identifierats, skulle kunna få konsekvenser för män i riskzonen 

för suicid. 
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4.1 Motivering av teorival  

För att uppnå syftet i analysen är studien beroende av en övergripande teori som kan fungera som 

verktyg för att förstå maskulinitetens olika uttrycksformer och problemområden i ett modernt 

samhälle. Valet föll på Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten då denna ständigt återkom 

både som referenslitteratur och teoretisk förklaringsmodell i de rapporter och forskningsöversikter vi 

uppfattat vara av störst relevans för vår studie. Referenser till Connells teori görs exempelvis i flera 

artiklar i MIND:s temanummer (2014) av Psykisk Hälsa ”Män och självmord”, i SOU 2014:6 samt 

av Hilte (2014) i artikeln ”Medikaliseringen av mäns hälsa”.       

Giddens & Sutton (2014) menar även att Connells förståelse av hur genus skapas och upprätthålls 

har haft mycket stor betydelse inom genus- och maskulinitetsforskningen. Detta eftersom Connell 

kombinerar begreppen patriarkat och maskuliniteter och skapar en bred teori som beskriver 

könsrelationer mellan män och kvinnor men också hierarkin mellan olika manstyper eller 

maskuliniteter. 

4.2 Connells teori om hegemonisk maskulinitet 

Connells (2008) förståelse av genus är i grunden socialkonstruktivistisk, upplevelsen av maskulint 

genus beskrivs variera mellan kulturella kontexter. Speciellt för Connells teori är dock att kroppen och 

den fysiska upplevelsen tillskrivs en stor roll i skapandet av genus. Kroppen beskrivs som ett aktivt 

handlande subjekt, den fysiska upplevelsen tolkas av individen utifrån förståelse av genus i en specifik 

kulturell och social kontext.  Connell (2008) menar att genus existerar därför att biologin inte 

bestämmer den sociala praktiken där människor verkar. Således skapas genus genom att man i den 

sociala praktiken tillskriver kön en betydelse och en definition. I detta innefattas även biologiska 

förnimmelser. Connell beskriver den biologiska delen av det som utgör vår förståelse för kön som 

”den reproduktiva arenan”, där vi upplever kroppsliga förnimmelser som utgör grunden för 

reproduktion av det mänskliga släktet. 

Alla samhällen har sin förståelse och skapandeprocess av genus, praktiken av genus gestaltar sig 

därigenom olika i olika kulturer. Förståelsen av maskulinitet och femininitet blir därför kontextbunden 

till det samhälle där den egna genuspraktiken skapats. Detta innebär att definitionen av genus är 

föränderlig och utvecklas och omdefinieras med tiden (Connell, 2008). Connell påstår genom detta att 

genuspraktiken genomsyrar institutioner i samhället såsom statsmakten och dess uppbyggnad, samt 

kulturella processer i samhället. Connell (2008) menar även att den biologiska arenans - 

reproduktionen och därigenom förståelsen för familjebildning går genom den vedertagna sociala 

praktik som finns i samhället.     

4.2.1 Centrala begrepp i teorin 

För att förstå genusstrukturen delar Connell (2008) upp den i tre kategorier som beskriver olika 

grunder för relationer: makt, produktion och katexis (emotionell bindning).        

 Makt exemplifieras genom den europeiska-amerikanska genusordningen som definierat män och 
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maskuliniteten som överordnad kvinnor och femininitet. Detta har medfört en maktordning i samhället 

som gett maskuliniteten en överordnad maktposition (Connell, 2008).         

 Produktionsförhållanden beskriver Connell (2008) som den arbetsfördelning som den vedertagna 

förståelsen av genus innebär. Detta har gett män och maskuliniteten en självklar roll på styrande 

platser i samhället, medan kvinnor och femininitet blivit förfördelade genom att utföra arbeten som ger 

mindre status i samhället. Kapitalismen som samhällsfenomen kan förstås utifrån detta 

genusperspektiv, där mannen står för produktion och kvinnan för reproduktion.      

 Katexis handlar om den emotionella energi som uppstår i förhållande till ett objekt (Connell, 2008). 

Genusordningen blir därför avhängig hur vi ställer oss till de praktiker som väcker åtrå hos individer. 

Exempelvis har vi förväntade genusförståelser för hetero- och homosexualitet. Connell (2008) pekar 

på att den sexuella åtrån ofta utesluts eller tas för given, såsom normer kring heterosexualitet, i sociala 

beskrivningar av genus. Detta är inte möjligt att göra om man ska förstå genus utifrån Connells 

bemärkelse, då hon menar att genus skapas utifrån en förståelse som även innefattar sexuell åtrå. 

 Det är i relationen mellan dessa tre kategorier som maskuliniteten skapas, då makt, 

produktionsförhållanden och katexis samstämmigt definierar hur maskuliniteten ska framställas och 

definieras (Connell, 2008)                       

 Ytterligare ett centralt begrepp i Connells teoribildning är kroppsreflekterande praktik. I Connells 

begreppsvärld är kroppen och dess förnimmelser viktiga och centrala för förståelsen av maskulinitet. 

Kroppen har dock inte rollen av en markör för könsspecifika biologiska realiteter, utan är istället en 

aktör vilken är delaktig i att skapa och reproducera normer inom en viss samhällsstruktur. Kroppens 

handlingsutrymme kan begränsas av rådande normer i ett samhälle, då normstrukturen tolkas och görs 

till fysisk upplevelse i mannens kropp. Samtidigt är kroppen själv en social aktör i skapandet av norm 

och struktur. Tillkortakommanden, smärtor eller lustar som kroppen upplever sammanvävs med 

normstrukturerna i den sociala praktik där kroppen rör sig. Detta förhållande benämns av Connell som 

kroppsreflekterande praktik (Connell, 2008, s.101). 

4.2.2 Definitioner av de olika maskulinitetstyperna 

Connell (2008) menar att maskulinitet bör förstås utifrån de rådande relationerna i samhället, för att 

inte bli statiskt och endast applicerbar på en samhällskultur. Hon har därför skapat en genusordning 

med olika positioner av maskulinitet baserat på genusrelationer mellan män, som kan appliceras och 

tolkas utifrån olika samhällsordningar. De olika positionerna av maskulinitet upprätthålls och 

förändras utifrån vad den aktuella samhällsordningen skapar för genusrelationer mellan män. Connell 

poängterar att maskulinitetstyperna inte är fixerade karaktärstyper utan gestaltningar av praktiken. 

 Hegemoni: Connell (2008) beskriver hegemoni som kulturell dominans i samhället i helhet. I 

relation till maskulinitet kan man därför förklara den hegemoniska maskulinitetstypen som den 

ledande och dominerande manligheten inom en viss samhällskontext vid en viss tidpunkt (den 

hegemoniska maskuliniteten kan, eftersom ett samhälle är i ständig förändring, förändras över tid). 

Detta utifrån att genuspraktiken i det aktuella samhället för tillfället tillskriver den hegemoniska 
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maskuliniteten en överordnad ställning i relation till andra maskuliniteter samt övrig könstillhörighet. 

Den hegemoniska maskuliniteten möjliggörs av en allmänt accepterad strategi, som kan förändras över 

tid eller övertas av andra grupper i samhället. Därför är den hegemoniska maskuliniteten föränderlig 

och, om man vill se det så, ständigt hotad av andra grupper som vill konstruera en ny hegemoni, såsom 

feministiska strömningar. För att möjliggöra en hegemonisk maskulinitet i ett samhälle behöver de 

kulturella idealen ha ett samband med institutionell makt i kollektivet, då den hegemoniska 

maskulinitetstypen kännetecknas av att hävda auktoritet. Den hegemoniska mannen kan exemplifieras 

genom kulturella ideal, såsom filmskådespelare som existerar i verkliga livet eller fantasier om den 

mest åtråvärda typen av manlighet som kan framställas i exempelvis filmer. Givet att den kulturella 

aspekten spelar in, kan man förklara varför de mäktigaste eller rikaste männen inte givet behöver vara 

av den hegemoniska maskulinitetstypen. Detta därför att de utanför den institutionella makten de 

innehar, exempelvis genom höga positioner inom arbetslivet, inte behöver leva upp till den 

hegemoniska idealtypen i sitt privatliv. Det finns troligtvis få verkliga män som praktiserar förståelsen 

av den hegemoniska maskuliniteten fullt ut, just därför att den är idealiserad (Connell, 2008).

 Delaktighet: Då få män klarar av att leva upp till den hegemoniska maskulinitetstypen skapas en 

kategori av män som på något sätt kan tillräkna sig delar av hegemonin, utan att fullständigt leva upp 

till föreställningen av hegemonisk maskulinitet. Den delaktiga maskulinitetstypen tillgodogör sig delar 

av den hegemoniska maskuliniteten, men utövar den inte fullt ut på alla livsområden (Connell, 2008).

 Underordnande: Genom en vedertagen bild av den hegemoniska maskuliniteten i ett samhälle 

definieras även underordnade typer av maskulinitet. Detta är maskuliniteter som inte lever upp till den 

hegemoniska maskuliniteten eller strävar efter att göra det. I vår tids europisk-amerikanska samhälle 

har den heterosexuella mannen en överordnad ställning gentemot den homosexuella mannen. Detta 

konstitueras inte bara genom kulturell stigmatisering av identiteten som homosexuell, utan även i ett 

flertal andra praktiker i samhället, såsom exempelvis den politiska praktiken genom uteslutning från 

positioner i samhället som innebär stor makt. Det är inte bara den homosexuella mannen som är 

underordnad, utan det kan likaväl röra sig om heterosexuella män som inte lever upp till den 

samhälleliga praktikens förståelse av maskulinitet inom olika områden. Uttryck som kan härledas till 

femininitet kan exempelvis göra en man underordnad, då det inte ingår i bilden av den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell, 2008).                      

 Marginalisering: Den marginaliserade maskuliniteten är avhängig en auktoriserad maskulinitet i 

samhället. Relationen mellan marginaliserad och auktoriserad maskulinitet kan skapas mellan den 

hegemoniska maskuliniteten och andra maskulinitetstyper, men även mellan underordnade 

maskuliniteter sinsemellan. De marginaliserade männen skapas i samspelet mellan genus och 

strukturer såsom ålder, klass eller etnicitet. Män som t ex har en annan etnisk tillhörighet än den 

hegemoniska maskuliniteten i ett samhälle kan därför bli marginaliserad, på samma vis som män av 

annan klass eller i en ålderskategori som kan ses som marginaliserade (Connell, 2008). 
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4.2.3 Övriga genusteoretiska begrepp som innefattas i Connells teoribildning  

I huvudsak används Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) som analysverktyg och 

teoretisk ram i studien. Detta då studien endast syftar till att undersöka förståelsen av mäns ageranden 

och suicidpreventivt arbete i relation till män specifikt. Connell menar dock att maskuliniteter och 

olika hierarkiska förhållanden dem emellan aldrig kan förstås separat från den genusordning som de är 

en del av (Giddens & Sutton, 2014, s.414-416). Av denna orsak krävs även en beskrivning av 

begreppet genusordning, utifrån Connells definition av genusordning, samt de övriga genusteoretiska 

begrepp som behövs för att förstå uppkomsten av denna genusordning.          

 Genusordningen och de könsrelationer mellan olika former av maskulinitet och femininitet som 

innefattas av denna, bestäms och upprätthålls av den patriarkala makten, åtminstone i en västerländsk 

kapitalistisk kontext. Patriarkatet, det samhällssystem som bygger på mäns dominans över kvinnor, 

blir följaktligen den premiss som styr hur de olika könsrelationerna byggs och organiseras i den 

sociala praktiken (Giddens & Sutton, 2014, s.415). Genusordningen är socialt skapad och kan 

förändras av individer i den sociala praktiken (Connell, 2008).  

4.2.4 Vår användning av Connells teori och begreppsapparat  

Begreppen maskulinitet, genus och genusordning används i den aktuella studien för att analysera de 

föreställningar av män och mäns agerande som skapas och/eller reproduceras i de förklaringar till 

mäns bristande hjälpsökande och de strategier för att arbeta suicidpreventivt med män som 

identifierats i materialet. I studiens analysavsnitt diskuteras exempelvis hur olika föreställningar om 

män och mäns ageranden kan sägas relatera till den hegemoniska maskuliniteten och den patriarkala 

hegemonin i samhället, samt hur vissa ageranden skulle kunna beskrivas som ett uttryck för en 

delaktig maskulinitet.                       

Begreppet kroppsreflekterande praktik används i studien för att analysera den inre process i vilken 

männen i informanternas utsagor värderar och tolkar sina fysiska upplevelser utifrån rådande 

mansnormer och mansideal.                      

 Begreppet konstruktion skall i den aktuella studien förstås som den process där individer skapar 

och reproducerar olika bilder av maskulinitet eller andra företeelser. Genom sin 

socialkonstruktivistiska utgångspunkt, synliggör och beskriver Connell detta skapande och 

återskapande av sociala kategorier eller fenomen. I senare analysavsnitt diskuteras huruvida den 

sociala process där maskuliniteten skapas, det vill säga själva den sociala konstruktionen av kön, 

synliggörs i informanternas strategier och förklaringar.              

 Vid analys av empirin diskuteras även vilka aktörer som av informanterna pekas ut som delaktiga i 

den process där maskuliniteteter konstrueras. Denna process där ”… konventioner skapas och 

omgestaltas inom den sociala praktiken själv” (Connell, 2008, s.69) är föremål för studium inom den 

moderna maskulinitetsforskning och är även föremål för den aktuella studien. När vi i studien talar om 

”ansvar” eller ”ansvariga aktörer” skall detta betraktas som ett konstruerat ansvar. Det vi avser är vilka 
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aktörer som i informanternas utsagor påläggs ansvar för att förändra sitt eget eller männens beteende, 

alternativt att arbeta med normförändring.                

 Begreppet makt används i studiens analysavsnitt för att diskutera varför vissa aktörer konstrueras 

som ansvariga för att förändra mansnormer i samhället och/eller för att förändra männens beteende.  

4.3 Diskussion av teorival  

Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) har, som nämnts, tidigare använts för att förklara 

mäns bristande hjälpsökande och mäns självmord. Detta kan ses som ett argument för att Connells 

teori kan ha stor relevans för att förstå dessa frågor. Samtidigt innebär detta även en risk för att den 

aktuella studien, till följd av sitt teorival, endast reproducerar redan befintliga forskningsresultat utan 

att problematisera eller vidareutveckla dessa. Syftet med den aktuella studien är dock inte att besvara 

frågan om varför mäns hjälpsökande brister. Istället syftar studien till att undersöka hur detta bristande 

hjälpsökande kan förklaras och hanteras i det suicidpreventiva arbetet inom idéburna organisationer. 

 Connells teori skall följaktligen inte endast användas för att förstå de maskulinitetskonstruktioner 

som kan ligga till grund för mäns bristande hjälpsökande. Den skall även användas för att analysera de 

förställningar av män och mäns ageranden som skapas och/eller reproduceras i en specifik social 

kontext, det vill säga i det suicidpreventiva arbetet inom ideella organisationer. Teorin skall även 

användas för att skapa förståelse för hur de förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa 

och de strategier för att arbeta suicidpreventivt med män som identifierats, kan få faktiska 

konsekvenser. Således ämnar studien söka ta ett kliv bort från den form av deskriptiv forskning som 

Connell (2008) beskriver som dominerande inom mansforskningen och istället undersöka hur 

maskulinitet förstås och hanteras i det specifika sociala sammanhang som de idéburna 

organisationerna utgör.                         

 I en generell beskrivning av fältet för maskulinitetsforsking lyfter Connell ett problem, vilket också 

aktualiseras i relation till hennes egen teori. Hon menar att det ofta är en viss sorts maskuliniteter som 

innehar maktfyllda positioner inom vetenskapsvärlden. Vetenskapens dominans i förda 

maskulinitetsdiskussioner präglas därför av en särskild sorts maskuliniteter och deras inverkan på 

forskning inom olika områden. Detta präglar vidare diskursen kring maskulinitet, och kan således 

påverka vilken forskning som bedrivs kring män och maskulinitet. Således kan 

maskulinitetsvetenskaper vara präglande och konstituerande för en viss syn på maskuliniteten, men 

omvänt kan den också ha en frigörande inverkan (Connell, 2008, s.33-34). 

En kritik som framförts mot teorin om hegemonisk maskulinitet rör det faktum att den 

hegemoniska maskuliniteten, så som den beskrivs av Connell, är närmast omöjlig att uppnå för en man 

i praktiken. Detta medför enligt kritikerna att teorin inte blir särskilt fruktbar ifråga om att förstå hur 

män i verkligheten formar sina könsidentiteter (Wertherell & Edley, 1999). Den aktuella studien 

undersöker dock inte primärt hur män formar sina könsidentiteter i verkligheten, utan studerar 

föreställningar om män och mäns ageranden. De män som beskrivs av informanterna kan betraktas 
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som en form av konstruerade män, vilka gestaltas utifrån informanternas föreställningar om manligt 

agerande. Därför är den kritik som Werther& Edley (1999) framför, eventuellt mindre relevant för den 

aktuella studien än för studier som utgår från mäns faktiska upplevelser av den egna könsidentiteten. 

Dock är det viktigt att i studien vara medveten om att Connells teori kring hegemonisk maskulinitet 

(2008) är långt ifrån heltäckande för att förstå hur män generellt formar sin könsidentitet. 

5. Etiska ställningstaganden i studien  
Vi har i studien följt forskningsetiska riktlinjer formulerade av Vetenskapsrådet (2011). Således har vi 

säkerställt att informanterna medvetandegjorts om krav på samtycke, information om studiens syfte 

och användningsområden samt säker förvaring och hantering av material. De etiska kriterierna har 

delgivits informanterna genom ett brev där studiens syfte beskrivits, samt med ett förtydligande om att 

deltagandet är frivilligt. Informanterna har upplysts om att de har rätt att avbryta en intervju samt att 

de själva avgör vilken information rörande post eller organisation som lämnas ut i studien. I brevet 

med etiska riktlinjer förklaras hur materialet från intervjuerna skall användas och ett ungefärligt datum 

för uppsatsens publicering i databasen DIVA anges. Vi har även försäkrat informanterna om att de 

skall få möjlighet att kommentera studiens resultat innan publikation i DIVA. Informationsbrevet finns 

i studien bifogat i Bilaga 1.                      

 Vidare bad vi informanterna att ta ställning till anonymisering i studien, det vill säga huruvida 

namn, organisationspost och arbetsuppgifter etc. fick skrivas ut i studien. De informanter som ställt 

upp har inte uttryckt några önskemål om anonymitet vare sig beträffande organisation, post eller 

namn. Tvärtom poängterar samtliga informanter att öppenhet och ärlighet rörande frågor som 

suicidprevention och psykisk ohälsa är av största vikt. Vi har dock valt att anonymisera 

informanternas namn och post inom organisationerna, samt att inte koppla citat i resultatet till 

specifika informanter eller organisationer. Detta då det, givet studiens syfte, inte fyller någon funktion 

att uppge vem som sagt vad eller vilken organisation som representeras i citat.        

 Utsagor som innehåller exempelvis namn, adresser och datum vilka kan härledas till en 

organisation eller en viss post inom organisationen har sorterats bort då vi gjort urvalet av de citat som 

presenteras i resultatet. Även utsagor där informanterna talar om personliga upplevelser av psykisk 

ohälsa, exempelvis hos vänner eller familj, har sorterats bort trots att ingen informant har uttryckt en 

önskan om anonymitet vare sig beträffande sig själva eller av personer i sin närhet. En viktig del av 

forskningsetiken rör vilka konsekvenser forskning kan få då den når ut till allmänheten. Detta brukar 

benämnas utomvetenskaplig etik (Forsman, 1997). Etiska avvägningar rör således inte endast 

förhållandet till informanterna, utan handlar även om att beakta vilka konsekvenser forskningen kan få 

för eventuella mottagare. Av denna orsak har vi valt att anonymisera individer och organisationer i 

informanternas utsagor, på det sätt vi beskrivit ovan. Då det är svårt att förutse vilka konsekvenser 

studien skulle kunna innebära för individer som omnämns finner vi det viktigt att ta bort all 

information där omnämnda parter inte haft möjlighet att själva ge sitt samtycke.    
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Omformulering och precisering av frågeställningar i efterhand är vanligt i kvalitativa studier, vilket 

aktualiserar frågor om risk för falska förespeglingar och bristande samtycke. Detta är frågor som alltid 

behöver diskuteras i kvalitativ forskning (Bryman, 2002). I vårt fall har vi, i vissa fall, kontaktat 

informanterna ett flertal gånger innan intervjuerna ägt rum för att delge information om studiens syfte, 

som justerats efter hand. Detta för att säkerställa att informanterna erhållit den information som är 

nödvändig för att ta ställningen till samtycke om deltagande i studien.  

Informanterna tillhör organisationer som har egna interna etiska riktlinjer att förhålla sig till. 

Tystnadsplikten återfinns inom den ideella sektorn, liksom inom offentlig och privat vård. Vi har varit 

uppmärksamma på om informanterna känt sig obekväma med att svara på någon fråga, eller i 

efterhand uttryckt oro över att ha sagt för mycket i något avseende. Vår studie får på intet vis medföra 

att informanterna upplever sig ha lämnat ut information som är olämplig i förhållande till 

organisationens interna etiska riktlinjer.                   

 Andra viktiga etiska aspekter rör hänsynstaganden kring hur man bäst beskriver och diskuterar 

fenomenet självmord i text. Kring detta ämne har WHO formulerat ett antal etiska riktlinjer, främst 

utformade för journalistisk medierapportering, som även översatts till svenska av NASP (Alin 

Åkerman, Franzén, Jokkinen, Vagnhammar Ringskog, 2008). WHO:s lista med etiska riktlinjer 

återfinns i Bilaga 4. 

 Vi anser att dessa riktlinjer bör vara vägledande även för hur vi, i studien, skriver om självmord. 

De punkterna i WHO:s lista kring etiska riktlinjer som främst varit aktuella för vår studie är 

exempelvis att ta tillfället i akt och diskutera och rapportera kring självmord. Vi har inte till fullo 

uppfyllt kriteriet kring att inte skriva om självmordsmetoder, då det i vår studie blir omöjligt att inte 

diskutera självmordsmetoder eftersom detta utgör en del av redovisningen av det aktuella 

kunskapsläget kring könsskillnader i suicidstatistiken. Vissa etiska riktlinjer bedömer vi inte heller 

som relevanta för vår studie, exempelvis riktlinjer rörande publicering av fotografier eller videofilmer, 

då detta överhuvudtaget inte är aktuellt i studien.  

6. Resultat 

Under denna rubrik presenteras de olika förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa, 

som identifierats i studiens empiri. Här presenteras även de olika strategier för att arbeta 

suicidpreventivt med män, som identifierats i studiens empiri. Empirin utgörs av fem kvalitativa 

intervjuer med personer som är anställda på hel- eller deltid inom fyra olika idéburna organisationer 

med fokus på suicidprevention och psykisk hälsa.  

6.1 Förklaringar  

Under denna rubrik behandlas och besvaras studiens första frågeställning: Hur förklarar 

representanterna för de idéburna organisationerna att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa? I 
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studiens material har fem olika huvudgrupper av förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk 

ohälsa har identifierats. Dessa förklaringar presenteras nedan.  

6.1.1 Forskningsbaserade förklaringar  

Under denna rubrik har de förklaringar som har en explicit koppling till forskning kring mäns 

beteende vid psykisk ohälsa och suicid placerats. Även förklaringar med explicit hänvisning till annan 

form av teori eller forskning, vilken informanten använder sig av för att beskriva mäns 

hjälpsökandebeteende, har placerats under denna rubrik. Med explicit koppling avses att informanterna 

hänvisar till en viss vetenskaplig studie eller att förklaringen utgår från något som informanten har läst 

eller tagit del av i någon form av forsknings- eller utbildningssammanhang.                                                                               

 Alla informanter hänvisar på olika sätt till att det finns belagt i forskning att män generellt söker 

mindre hjälp än kvinnor. Det är dock inte alltid uttalat om detta bristande hjälpsökande gäller vid 

psykiska eller somatiska problem, eller bådadera. Ibland är det otydligt om informanterna syftar på 

hjälpsökande inom exempelvis vården eller psykiatrin, eller om de menar att mäns hjälpsökande är 

bristfälligt även ifråga om att vända sig till familj eller vänner för stöd. Flera informanter tar upp 

svårigheten i att upptäcka depressioner hos män som en förklaring till varför så få män söker hjälp för 

psykiska problem. En informant hänvisar till att män i högre grad än kvinnor självmedicinerar och att 

detta kan vara ett alternativ till hjälpsökande inom vården. En informant hänvisar även till att det finns 

belagt i forskning att mäns sociala nätverk, eller bristande sociala nätverk, kan ha betydelse för deras 

möjligheter att få eller söka hjälp:      

 
Ja det man brukar peka på är väl att kvinnor söker hjälp fortare både när det gäller fysiska besvär eller 

psykiska besvär både bland inom vården men också i sitt eget nätverk och att män i högre grad 

självmedicinerar vid ångest och depression, vilket i sin tur försämrar impulskontrollen som är en 

riskfaktor för suicid, suicidförsök.         

           

I en av intervjuerna hänvisar informanten explicit till mansforskning: ”Det finns ju också belagt i 

mansforskning att man... att själva mansrollen är ju väldigt tuff. Det är jobbigt att inte få visa sig, att få 

känna sig svag.”                           

 I två utsagor kopplar informanterna mäns bristande hjälpsökande inte bara till forskning kring mäns 

beteende vid psykisk eller fysisk ohälsa, utan förklarar även orsakerna till att män och kvinnors 

beteende skiljer sig åt generellt. De reflekterar vidare över hur dessa skillnader kan påverka männen 

negativt ifråga om möjligheter att få eller söka hjälp. I den ena intervjun kopplas mäns och kvinnors 

olika beteende till neurologiska skillnader, vilka kan påverka utvecklingen av konsekvenstänkandet. 

 
Jag tror att familjerna, redan från början, [ska] prata med barnen om allt möjligt liksom och det är ju 

också något att tänka på att…idag har vi ju hjärnforskningen. Vi vet att hjärnan utvecklas väldigt sent, 

och att det hos flickor är färdigutvecklat runt 23 år och hos pojkar runt 26, men om det finns någon 

neuropsykiatrisk diagnos då så tar det upp till 30 år innan hjärnan är färdigutvecklad och det här 

påverkar ju just då, konsekvenstänkandet, att du inte förstår konsekvensen av det du gör. För jag brukar 

ju säga, ta exemplet med att, den dagen när du går med kompisar till krogen och tittar på klockan vid 

nio och säger att ’nej jag måste gå hem nu för jag ska gå till jobbet imorgon bitti’ DÅ är hjärnan 

färdigutvecklad. 
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Informanten kopplar detta senare utvecklade konsekvenstänkande till ökad risk för självmordsförsök. 

Informanten menar att det är viktigt att det är möjlighet att få komma till öppna mottagningar för 

samtalsstöd anpassade för unga vuxna ändå upp till 26 års ålder istället för, som i dagsläget, till 23 års 

ålder: ”… varför ska vi sparka ut de här killarna mellan 23 och 26? Vi har ju massor av anhöriga där 

det är killar mellan 24 och 26 som har tagit sitt liv. Så att, det verkar ju finnas någonting där.”  

 Olikheter i mäns och kvinnors beteende som kan spela roll för beteendet vid psykisk ohälsa 

beskrivs av en annan informant som ”ett strukturellt problem”. Egentligen är våra hjälpbehov 

desamma menar informanten, men konstruktioner i samhället kan göra att vårt beteende samt 

omgivningens bemötande av män eller kvinnor kan se olika ut både vid psykisk ohälsa och under 

andra omständigheter: ”… och det tror jag egentligen, jag tror att det är konstruktioner i samhället som 

är skillnaden.” 

6.1.2  Mäns verbala känslouttryck upplevs av olika orsaker som problematiska  

Att verbalt ge uttryck för hur man mår och vad man känner beskrivs av samtliga informanter som 

centralt för att söka eller tillgodogöra sig hjälp vid psykisk ohälsa och suicidrisk. En återkommande 

förklaring till mäns bristande hjälpsökande är att det av olika orsaker är problematiskt för män att tala 

om känslor, sin psykiska hälsa eller om sitt mående i största allmänhet. Denna förklaring utgör ett 

mycket centralt tema i samtliga intervjuer. Det finns stora variationer ifråga om vilka faktorer 

informanterna menar kan ha orsakat detta förhållande - att det är problematiskt för män att tala om 

känslor. Problematiken kring mäns verbala känslouttryck är central i alla intervjuer. Därför kommer 

denna förklaring uppta större utrymme än andra förklaringar i resultatredovisningen.      

 En informant menar att det som kan ha orsakat att män har svårt att prata om känslor är att de, i det 

avseende de försökt att prata om sina känslor, upplevt ett negativt bemötande från omgivningen. Detta 

negativa bemötande kan ha lett till att de istället slutit sig och slutat att formulera känslor i ord. Det 

skulle också kunna vara så, menar informanten: ”att det faktiskt [är] mer accepterat för en kvinna att 

må dåligt”. Även om det finns killar som talar om känslor, så menar en informant att detta kan 

medföra problem för dessa killar då det kan innebära att de känner sig: ”obekväma i mansrollen”. 

 En återkommande orsaksbeskrivning beträffande problematiken kring mäns verbala känslouttryck 

är att män har bristande övning i att tala om känslor, att verbala känslouttryck är något man måste öva 

på och lära sig och män generellt inte fått denna övning. När män befinner sig i en livssituation där det 

kan finnas behov av att prata om känslor och mående, finns språket och vanan inte där. Denna 

orsaksbeskrivning återkommer hos fyra av fem informanter. 

 
Jag tror att det handlar mycket om en vana, för att prata om någonting som är så diffust som känslor. 

Det handlar ju egentligen om små mikroinforationer som man skall sätta ord på. Det kommer ju inte 

bara till oss utan det beror ju på rummets form och människorna och relationer och intryck och 

dagsform, och att sätta ord på det. Det handlar ju ganska mycket om en övning, och att ha en närhet till 

de känslorna.  

 



 

 

45 

Två av informanterna beskriver att män inte bara kan ha svårt att verbalisera sina känslor i samtal, utan 

även kan ha svårt att föra en inre dialog kring känsloladdade ämnen: ”För det är ju många gånger 

[så]att de själva har svårt att komma till och se kärnan i det hela.” Eller som en annan informant 

uttrycker det. En man kanske "inte har möjlighet, eller kan formulera problemen för sig själv”.       

 I vissa utsagor beskrivs mäns slutenhet som en praktisk omständighet eller egenskap, vilken 

systematiskt hindrar dem från att öppna sig och be om hjälp. Exempelvis:  

 
… ja, att män är psykiskt skörare helt enkelt. Kvinnor har mycket mera det här att man är verbal, att 

man är bredare i…att man har lättare att anförtro sig, att man har lättare att söka hjälp och skaffa 

vänner. Så att männen är mycket mer isolerade öar.    

       

Informanterna lägger olika stor vikt vid eventuella orsaker till mäns svårigheter att tala om känslor. 

Vissa talar mycket om orsakerna medan en informant uttrycker att det kan vara svårt att spekulera i 

vilka faktorer som lett till att skillnader mellan män och kvinnor överhuvudtaget har uppstått. 

 
Det är ju också…eftersom det ser man ju de facto att män i större utsträckning tar sitt liv. Så då är det ju 

någonting som skiljer oss åt. Det måste det ju vara. Annars skulle det se likadant ut och det gör det ju 

inte, så det är ju klart att vi agerar på olika sätt. Och hur det där har uppstått i begynnelsen kan man ju 

fråga sig men det har väl alla möjliga historiska förklaringar bakom sig, med kvinnors rösträtt och gud 

vet alla faktorer som påverkat att män i alla tider har styrt och ställt och sett sig som starkare och 

begivna att styra. Det är väl klart att det sätter spår, men det vågar inte jag spekulera i exakta historiska 

händelser som har gjort att det blivit som det blivit …  

 

6.1.3 Mäns fysiska känslouttryck upplevs av olika orsaker som problematiska   

I tre av intervjuerna återkommer temat att även mäns fysiska känslouttryck av olika orsaker upplevs 

som problematiska, som förklaring till varför män inte söker hjälp för sitt mående. Fysiska 

känslouttryck hos män, vilka i första hand exemplifieras genom ordet gråt, kan av olika orsaker 

upplevas som oönskade av omgivningen och/eller av männen själva. Detta kan, enligt informanterna, 

medföra att männen i de situationer då de gråtit öppet, känt skam eller upplevt ett negativt bemötande 

från omgivningen.       

                  
Jag var ju just hos polisen och föreläste då, och jag brukar alltid ställa frågan till dom då att ’hur många 

av er har gråtit på jobbet?’ Och det är inte… Det är nästan bara kvinnor som har gjort det. Men nu var 

det väl tre män som också hade gjort det, som talade om att de hade gråtit på jobbet.  Och då frågade 

jag att ’hur kändes det?’  Och de säger alla att liksom ’ja man blir nästan arg att man är så svag’… 

 

En informant återkommer vid flera tillfällen till att det finns en skillnad ifråga om hur män upplever 

verbala och fysiska känslouttryck hos sig själva. Många män idag kan ha ganska lätt att tala om 

känslor, menar informanten, men att tala om känslor upplevs ofta inte som lika skambelagt som att 

fysiskt ge uttryck för sina känslor: ” … men att det är en sak att göra det på ett intellektuellt plan, att 

prata om det allmänt, till att visa sig sårbar, där tror jag att det skiljer väldigt mycket mellan kvinnor 

och män.” Att fysiskt ge uttryck för sina känslor kopplas av denna informant till att visa sig svag, och 

det är just att visa sig svag som kan upplevas som problematiskt för män. Vid ett annat tillfälle i 
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intervjun uttrycker dock samma informant att män även kan ha svårt att verbalt ge uttrycka sina 

känslor. 

6.1.4 Självmordet som enda utväg 

Två informanter förklarar mäns bristande hjälpsökande med att männen kan ha så svårt att ta steget att 

berätta om sin psykiska ohälsa, att självmordet till slut framstår som en enklare eller bättre lösning, 

den enda lösningen: 

 
Jag tror att det är en del av det, att män också väljer att ta livet av sig, istället för att söka hjälp. Att det 

finns någonting kring det, att inte vilja söka hjälp och visa sig svag och…och att man hellre med egen 

kontroll ser till att lösa den här situationen. Vilket blir en väldigt permanent lösning på något som kan 

vara ett tillfälligt problem.  

 

Informanten är dock noga med att betona att självmord inte skall betraktas som ett val i bemärkelsen - 

rationellt beslut. Istället beskrivs självmordet som en, ofta impulsstyrd, handling som kan orsakas 

exempelvis av drogpåverkan eller stark ångest. 

6.1.5  Den vårdkritiska förklaringen  

Återkommande förklaringar till mäns bristande hjälpsökande vid psykisk ohälsa är att vården eller 

psykiatrin misslyckats med att upptäcka psykisk ohälsa hos män som sökt hjälp, alternativt att vården 

eller psykiatrin misslyckats med att inge förtroende hos männen. I relation till dessa förklaringar är det 

inte männens hjälpsökande som brister, utan istället vårdens förmåga att fånga upp männen när tillfälle 

ges. Nedan följer ett exempel på denna typ av vårdkritiska förklaringar.   

    
Det ser man ju också hur vården arbetar, att många depressioner blir ju inte upptäckta förrän… vissa 

klassiska depressionssymptom är vanligare hos kvinnor än hos män. Och det är också viktigt att vi lär 

oss det så att inte män…så att det får hjälp med sin depression. Så vården måste ju också bli bättre på, 

ja det är ett jätte komplext problem. Jag tror att vi måste börja tidigt.  

 

Upplevelsen av en misslyckad vårdkontakt kan, enligt en informant, även leda till att männen aldrig 

söker hjälp igen. Eftersom män har svårt att överhuvudtaget söka hjälp, menar informanten, kan en 

misslyckad vårdkontakt drabba dem särskilt hårt.    

               
 … och det är ju väldigt många berättelser som vi hör här, då om just män, att de är mycket svårare att 

få till att söka hjälp och sen är det ju också det att de ger upp lättare. För om man då, inte får, när man 

väl har samlat sina krafter och söker hjälp och till exempel åker till psykakuten då och sen blir 

hemskickad och ’du får går till vårdcentralen’, eller ’de kommer ringa upp dig om någon vecka’, och 

sen får du tid om 30 dagar då, för att det är den här vårdgarantin. Och då tappar man ju liksom… det är 

ingen som bryr sig. 

6.2 Strategier   
Under denna rubrik behandlas och besvaras studiens andra frågeställning: Vilka strategier presenterar 

representanterna för de idéburna organisationerna beträffande att nå och hjälpa män i det 

suicidpreventiva arbetet? I studiens material har nio olika huvudgrupper av strategier för att nå och 

hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet identifierats. Dessa strategier presenteras nedan.  
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6.2.1 Den symptomkritiska strategin 

Den symptomkritiska strategin innebär att informanterna vill att de som möter hjälpsökande män i 

olika sammanhang skall lära sig att se bakom de symptom eller problem som männen söker hjälp för, 

exempelvis alkoholism och somatisk sjukdom. Genom att se bakom symptomen, menar 

informanterna, kan psykisk ohälsa och/eller suicidrisk som eventuellt finns bakom dessa symptom 

eller diagnoser upptäckas. Denna strategi återfinns i fyra av de fem intervjuerna. Det är i första hand 

läkare inom primärvården som, genom att lära sig att ställa rätt sorts frågor, sägs kunna få information 

om den eventuella dolda psykiska ohälsan hos männen. Att ställa rätt frågor exemplifieras t ex genom 

att ställa kreativa frågor, ställa många frågor och att inte ge upp så lätt. Framför allt handlar det om att 

ställa frågor om männens hemsituation och viktiga händelser i deras liv. Den symtomkritiska strategin 

kan illustreras genom följande citat från två olika intervjuer:  

 
 … till exempel när man går till vårdcentralen, att det ska vara obligatoriskt att läkaren frågar, till 

exempel ’vad är det som har hänt, vad är det som har hänt i ditt liv det senaste året?’ För det kan vara 

någon händelse som påverkar psykiskt, som läkaren aldrig liksom får redan på… och att man drar 

felaktiga slutsatser. Just att liksom, fråga, fråga, fråga! 

 

Många män söker hjälp för fysiska besvär, och om då en läkare är lite varsam och ställer lite 

följdfrågor, då är det ju klart att… ja men som ’hur ser din hemsituation ut, är du gift’, eller ’berätta om 

din familj, hur ofta träffas ni, och hur bor du?’ och så vidare. Lite följdfrågor, men det är ju det där med 

tid och ersättning. Det ska ju gå väldigt fort och ju fortare det går desto mer pengar får man. Så det är ju 

en systembrist där också, man har för lite tid. Men allmänläkare skulle kunna vara en väldigt bra sluss, 

eller vad man ska kalla dom för, som kan screena för psykisk ohälsa.  

 

En annorlunda variant av den symptomkritiska strategin aktualiseras hos en informant, här i relation 

till självskadebeteende hos män. Enligt denna informant behöver det uppmärksammas att fenomenet 

”att inte ta hand om sig”, kan ta sig ett flertal olika uttryck. Detta eftersom vi, enligt informanten, 

kanske i första hand kopplar självskadebeteende till unga kvinnor som skär sig. Här handlar det inte 

om att informanten vill att vi skall lära oss att identifiera dold psykisk ohälsa som kan ligga bakom de 

symtom som män söker hjälp för. Istället handlar det om att identifiera nya typer av symptom, vilka 

kan utgöra en annorlunda form av självskadebeteende. Genom att definiera dessa symtom som 

självskadebeteende kan man, enligt informanten, även se till att fler får hjälp.  

 I relation till denna strategi nämner informanten dock ingen specifik profession som skall omsätta 

dessa lärdomar i praktiken, utan det rör sig bara om ett odefinierat ”vi.” 

6.2.2  Medvetandegörandet som strategi  

I en av intervjuerna återfinns en strategi som inte förekommer i övriga intervjuer. I den aktuella 

intervjun är denna strategi mycket central och exemplifieras på en rad olika sätt. Strategin går ut på att 

man som praktiker, eller som medmänniska, skall medvetandegöra sig om egna ”stereotypa” 

uppfattningar om ett visst beteende som manligt eller kvinnligt. Medvetandegörandet som strategi 

innebär exempelvis att man försöker se sina egna reaktioner på mäns känslouttryck utifrån, och på så 

sätt kan ifrågasätta och problematisera dessa reaktioner: ”Hur kan vi..? Se till sig själv. Hur kan jag...? 
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Vad har jag för bild av… stereotypa föreställningar? och hur kan man arbeta själv med det, och 

utmana lite stereotypa föreställningar.” 

 I intervjun exemplifieras medvetandegörandet som strategi även genom att informanten beskriver 

hur man kan bli uppmärksam på olika stereotypa föreställningar av kön, genom att analysera och 

problematisera sina rektioner på manliga filmkaraktärers känslouttryck:  

 
Jag tänker bara på min egen reaktion när jag såg den här filmen Turist, har ni sett den? […] Och då 

faller han ihop utanför dörren och fulgråter och hela biosalongen skrattar, och jag också för att han är så 

tramsig tycker man. Eller liksom att han är så patetisk. Och så tänkte jag, ’hade jag gjort det, hade jag 

skrattat om det stått en kvinna och hulkade där?’ Det hade jag förmodligen inte gjort. Alltså det är 

jättemycket inom en själv om man tar på sig de här genusglasögonen [som] är ganska skrämmande… 

Att ifrågasätta det! 

6.2.3 Den självgående strategin – att sätta sitt hopp till barnvagnspapporna  

I tre av intervjuerna återkommer en annorlunda form av strategi, som egentligen inte handlar om att 

arbeta på ett visst sätt gentemot män. Det rör sig istället om en självgående process som informanterna 

vill stödja eller påskynda. Informanterna uttrycker en hoppfullhet inför en förändring som de tror kan 

innebära en lösning på problemet med mäns brisande hjälpsökande och mäns svårigheter att ge uttryck 

för känslor. Det är den nya generationens män, av två informanter beskrivna i termer av ”pappor med 

barnvagnar”, som upplevs ha ett annorlunda förhållningssätt ifråga om att tala om känslor och psykisk 

hälsa:                              

Nej men då tänker jag att det är någon slags paradigmskifte. Alltså de här papporna som är pappalediga 

och är ute med barnvagnar, jag tror att de är bra mycket bättre förebilder för sina söner än vad män i 

tidigare generationer varit. Det är långt kvar, men det händer ju något sakta men säkert. 

 

Informanterna beskriver förändringen som mycket positiv, men processen upplevs gå för långsamt: 

” … det är ju skillnad om man ser på män i sextio års ålder och män i tjugoårsåldern tänker jag, hur 

man ser på psykisk ohälsa och hjälpsökande också…så det förändras ju, men det är inte tillräckligt 

fort.” 

6.2.4 Mäns behov av särskilda forum för att tala om sitt mående 

En återkommande strategi hos informanterna är att de identifierar särskilda forum, som kan passa för 

att uppmuntra män att söka hjälp och att tala om känslor och sitt mående. Tre informanter ger exempel 

på sådana särskilda forum. Framförallt lyfts ”nätet” och ”sociala medier” som särskilt tilltalade forum 

för män med psykisk ohälsa eller suicidtankar                

 Nätet lyfts både som ett lämpligt forum för att män skall kunna tillgodogöra sig information kring 

suicid och som ett lämpligt forum för att bedriva stödverksamhet med män.       

 Orsakerna till att nätet upplevs passa män är inte alltid explicitgjorda, men två informanter nämner 

att anonymiteten på nätet kan göra att det blir lättare för män att tala om sitt mående. Även nätets 

”gränslöshet” upplevs av en informant kunna tilltala män. Denna informant menar även att det faktum 

att män ofta inte söker hjälp vid psykisk ohälsa gör det extra viktigt att information om psykisk ohälsa 

är lättillgängligt för männen. Nätbaserad information beskrivs av denna informant som lättillgänglig.  
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I en av intervjuerna lyfts även att vissa fysiska miljöer kan passa bättre för samtal med män:  

 
Det kan ju vara att man inte behöver en kopp te i en soffa och prata utan man kanske vill promenera 

eller vad som helst. … Jag tror inte att [vi] är olika i det, men jag tror att det är samhällets förväntningar 

och vana som har gjort att man kanske inte är bekväm med att prata på det sättet.   

6.2.5 Att nå mansdominerade grupper  

En strategi för att nå män i det suicidpreventiva arbetet som två informanter presenterar, är att rikta 

utbildning och information kring suicid och psykisk ohälsa till mansdominerade grupper. Exempel på 

sådana grupper är högskolor med hög andel manliga studenter.  

6.2.6 Den problematiserande strategin 

En strategi som två informanter presenterar är att belysa frågan om könsskillnader i suicidstatistiken 

under utbildningar och informationsträffar kring suicidprevention och psykisk hälsa. Genom att 

problematisera kring könsskillnader, kan diskussioner om mansrollen och hur den kan orsaka problem 

vid psykisk ohälsa få större utrymme i det suicidpreventiva arbetet. En informant uttrycker dock att det 

kan vara svårt att finna tid för denna form av diskussioner:  

 
 … pratar om mansnormer om man har tid. Men viktigare med de generella. Nej men, har man gott om 

tid så kan man ju sitta här och prata om mansnormer och mäns oförmåga att verbalisera hur man mår 

och så vidare. Men i de mötena som jag har ….  så är det ofta 45 minuter - en timma, och då har inte jag 

tid att sitta och gå igenom mansrollen och identifikation och sådär. Det är jag ganska knapphändig med. 

Jag måste vara kort och koncis och dra huvuddragen, men har jag mer tid så kan jag absolut göra det. 

6.2.7 Samtalsstrategier- att ”låsa upp” för männen 

I fyra av intervjuerna presenterar informanterna olika former av samtalsstrategier som kan användas 

för att nå män i samtal och uppmuntra dem till att tala om känslor eller fysiskt ge uttryck för känslor. 

Dessa strategier presenteras nedan under ett antal underrubriker.  

 

Särskilda samtalsteman 

Två informanter tar upp att identitetsfrågor och filosofiska funderingar kan vara av stor vikt för män 

att ventilera. Vikten av att ”börja tidigt” med att tala om dessa frågor återkommer också i intervjuerna. 

Följande citat belyser hur informanterna talar om vikten av identitetsrelaterade samtalsteman: 

 

Men om man funderar kring hur man ska nå män så, en sak som… Dels så tror jag på det här med 

livskunskap i skolan, att prata om hur det är att vara människa, och mening och syftet med livet och 

tjejer och killar… och liksom kommunicera om sig själv och sina känslor, och vara äkta och ärlig och 

allt sånt här. Och vinster med det. 

 

Det goda exemplet 

Två informanter återkommer till vikten av att i samtal visa män att hjälpsökande och förmågan att visa 

sig svag är egenskaper att vara stolt över. De betonar vikten av att berätta att det inte fungerar i 

längden att stänga inne sina känslor och att det är en styrka att våga tala om psykisk ohälsa. En 

informant uttrycker sig exempelvis som följer: ”Att man lyfter upp de som söker hjälp som föredömen 

och visar att macho-bilden inte fungerar.”  En annan informant uttrycker sig även i termerna att ”vi 
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tjejer” vet att man mår bättre av att tala om sitt mående eftersom ”vi har övat oss mycket mer på det”. 

Män behöver, enligt denna informant lära sig detta, vilket kan underlättas av att man förklarar och 

poängterar att det är ”starkt att kunna se och möta sin svaghet.” 

 

Igenkänningen som strategi 

Två informanter menar att det kan vara viktigt för män att få veta att många andra också mår dåligt 

och att psykisk ohälsa inte är ovanligt. Det beskrivs även av en informant som positivt för männen om 

deras samtalspartner exemplifierar att hon eller han själv varit med om att må dåligt: 

 
Då kom det här igenkännandet, och då kunde de gråta och prata om det här. Så att liksom, där tror jag 

att männen inte är annorlunda. Om man ger det här igenkännandet, att jag har också varit med, jag vet 

hur det är, då kommer de att prata, men jag tror att man måste jobba lite mer med männen liksom. 

 

Att ”öppna” för männen och uppmuntra till gråt 

I två intervjuer återkommer temat att män kan behöva hjälp att öppna dörren till sina känslor och 

kunna gråta, vilket av dessa informanter, beskrivs som en central aspekt av att tillgodogöra sig hjälp:  

”Det finns väldigt sociala män, men sen finns det ju… för det mesta är männen, liksom att man måste 

dra med sig dem och att man måste öppna.”                  

Ett exempel på hur det i praktiken kan gå till för att ”öppna” för män ges av en annan informant:  

 
Då kan jag fråga ’jamen vad är det värsta som kan hända, om du vågar prata?’ Och då är det ofta då att 

man kanske säger att: ’ja, att jag bryter ihop’ och då kan man fråga ’ja, men vad är det? Vad innebär det 

för dig?’ .… Och det är väl det vi sällan tänker på, att vad handlar det om? Och då är det just det här 

kanske att: ’jag kommer att gråta. Eller att: ’jag gråter högt.’ Men, vad gör det? Det gör ju ingenting. 

Det är bara bra om du kan gråta. 

6.2.8 Vikten av neutrala insatser - likhetsstrategin  

I två intervjuer återkommer uppfattningen att det är viktigt, för att nå män, att stödinsatser utformas 

neutralt. ”Vi ville hålla en ganska neutral plats, inte för tjejer och inte för killar…” 

 Insatser skall inte, ifråga om namnval, tilltal i beskrivningar av insatser, eller på annat sätt signalera 

att de är riktats mot ett specifikt kön. Insatser riktade mot ett specifikt kön har ingen positiv inverkan 

på mäns benägenhet att utnyttja insatserna, menar dessa informanter. Det beskrivs som viktigt att 

arbeta ”… könsneutral helt enkelt …. för att nå killar.” 

6.2.9 Genusstrategin  

I en intervju är genus som begrepp mycket centralt ifråga om hur informanten vill nå och hjälpa män i 

suicidpreventivt arbete, även om det inte alltid uttalas explicit vad genusperspektivet ska bidra med. 

Vid läsning av intervjun i sin helhet är det dock tydligt att informanten menar att genuskunskap och 

genusperspektivet är behjälpligt för att problematisera det suicidpreventiva arbetets utformning, vilket 

kan gagna män: ”Jag tänker att genuskunskap är ju liksom i sig suicidpreventivt, att vi har lite kunskap 

om de här frågorna i unga år.” 
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7. Analys av resultat  
Under denna rubrik analyseras de olika föreställningar av män och mäns ageranden som skapas 

och/eller reproduceras i de identifierade förklaringarna och strategierna. Detta i syfte att skapa 

förståelse för hur de olika förklaringar och strategier som identifierats, skulle kunna få konsekvenser 

för män i riskzonen för suicid.                       

 I analysen behandlas och besvaras studiens tredje frågeställning: Hur skulle de förklaringar till 

mäns bristande hjälpsökande och de strategier för att arbeta suicidpreventivt som identifierats kunna få 

konsekvenser för män i riskzonen för suicid?               

7.1 Föreställningar av män och mäns ageranden i förklaringarna 

7.1.1 Hegemonisk maskulinitet som problemskapare i informanternas förklaringar  

Merparten av de forskningsbaserade förklaringarna, alla de förklaringar som berör problematiken 

kring mäns verbala och fysiska känslouttryck samt självmordet som enda utväg har en viktig 

gemensam nämnare. De kopplar på olika vis mäns bristande hjälpsökande till det faktum att mäns 

känslotryck eller hjälpsökande upplevs som oönskade av omgivningen och/eller av männen själva. 

Männens reaktion på detta blir, i informanternas tolkning, att de upphör att prata om och söka hjälp för 

sitt mående. Dessa upplevelser blir i informanternas förklaringar en problemskapande faktor för 

männen som kan leda till ensamhet, psykisk ohälsa och/eller självmord. Denna form av 

förklaringsmodell återfinns, i olika versioner, hos alla informanter. Då denna förklaringsmodell är 

central i studiens empiri, kommer flera av diskussionerna i analysavsnittet att baseras på att denna 

förklaringsmodell kan ha en generell giltighet och relevans för att förstå mäns bristande hjälpsökande 

och ökade suicidrisk. De teoretiska reflektioner som förs kommer ofta att relatera till denna 

förklaringsmodell.  Viktigt att minnas är att studiens empiri endast utgörs av fem intervjuer, varför 

denna förklaringsmodells generella giltighet och relevans inte kan fastställas utifrån studiens empiri. 

Detta innebär dock inte att denna förklaringsmodell ej skulle kunna vara av generell relevans för att 

förstå ovan nämnda företeelser.  

Connell (2008) beskriver den hegemoniska maskuliniteten som en normativ standard som få män i 

realiteten kan leva upp till. Icke desto mindre utgör den hegemoniska maskuliniteten ”[…]den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet” (Connell, 2008, s.115). Följaktligen blir de egenskaper och attribut som i ett 

visst samhälle för tillfället utgör normativ standard normbildande för män inom ett visst samhälle vid 

en viss tidpunkt. Den hegemoniska maskuliniteten blir den norm under vilken andra former av 

maskuliniteter och feminiteter ordnas i olika genusrelationer (Connell, 2008). 

Utifrån Connells teori kan informanternas beskrivningar av problematiken kring mäns verbala och 

fysiska känslouttryck förstås i följande termer: känslouttryck hos män överensstämmer inte med vare 

sig männens eller omgivningens upplevelse av den hegemoniska idealmannen i det aktuella samhället 

– Sverige. Den hegemoniska maskuliniteten utgör en normativ standard som männen, och 
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omgivningen, tolkar känslouttrycken i relation till. I denna tolkningsprocess konstrueras 

känslouttrycken som något förbjudet, oönskat eller skamfyllt. Informanterna sammankopplar även 

möjligheten att söka eller tillgodogöra sig hjälp vid psykisk ohälsa och suicidrisk med uppvisande av 

känslouttryck. De ideal som den hegemoniska maskuliniteten representerar får således, i 

informanternas utsagor, karaktären av viktiga problemskapande faktorer för mäns möjligheter att få 

och tillgodogöra sig hjälp vid psykisk ohälsa och suicidrisk.  

En informant återger hur en man i en filmsekvens oväntat faller ihop och hulkar på marken, vilket 

får biosalongen att brista ut i gapskratt. Förmodligen, menar informanten, skulle publiken inte ha 

reagerat på samma vis om kvinnlig gråt skildrats. Mot bakgrund av Connells teori skulle detta kunna 

förstås som att den manliga gråten, i betraktarens ögon, tolkas utifrån den idealbild av maskulinitet 

som är rådande i den aktuella sociala kontexten. I tolkningsprocessen blir mannens gråt något 

avvikande, långt ifrån förenlig med den normativa standarden. Mannens gråt skapas och återskapas 

därför som något löjeväckande att skratta åt.  

Flera informanter beskriver hur män kan uppleva sina egna starka känsloyttringar som förbjuda och 

oönskade. Detta skulle kunna förstås som att samma tolkningsprocess, vilken i det förra exemplet 

skedde hos betraktaren, nu sker i mannens inre värld. Mannen tolkar sin egen fysiska känsloyttring i 

relation till det hegemoniska maskulinitetsidealet i samhället. I denna process konstrueras gråt och 

andra okontrollerade känsloyttringar som förbjudna och oönskade.   

Mot bakgrund av begreppet kroppsreflekterande praktik (Connell, 2008) skulle den manliga gråten 

kunna förstås som en företeelse som startar i en fysisk upplevelse av smärta eller ångest. I samma 

ögonblick som gråten uppträder tolkas denna dock i relation till normer och mansideal i samhället och 

blir i denna process något skamfyllt och förbjudet. De karaktärsdrag och attribut som utgör bilden av 

hegemonisk maskulinitet är dock, enligt Connell (2008), aldrig helt och hållet låsta och förutbestämda 

inom ett samhälle.                          

 Hegemonisk maskulinitet, och även underordnade former av maskulinitet, skapas och återskapas 

ständigt av individer inom olika samhällen och kontexter. De är, som Connell skriver, inte ”några 

fixerade karaktärstyper utan är konfigurationer av praktiken” (Connell, 2008, s.110). Detta innebär att 

de hjälpsökande män som informanterna beskriver, även själva blir delaktiga i konstruktionen av 

hegemonisk maskulinitet. Genom att, tillsammans med sin omgivning, reproducera bilden av manliga 

känslouttryck som någonting oönskat och skamfyllt försvåras de former av ageranden som innebär att 

männen är tvungna att ge uttryck för sina känslor. Detta då dessa ageranden skulle innebära ett brott 

mot normen. Denna reproduktion skulle vidare kunna medföra att männen inte söker hjälp vid psykisk 

ohälsa och suicidrisk, eftersom hjälpsökande skulle innebära att de är tvungna att just ge uttryck för 

sina känslor.  

Även om informanterna aldrig uttalar ordet hegemoni eller maskulinitet i intervjuerna framträder 

just den hegemoniska maskuliniteten, som problemskapare vid psykisk ohälsa och suicidrisk hos män, 

i deras förklaringar. Det faktum att mäns känslouttryck kan upplevas som oönskade och skamfyllda 
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beskrivs i informanternas förklaringar som ett problem vid psykisk ohälsa och suicidrisk eftersom det 

hindrar männen från att söka hjälp. Mäns ovilja eller oförmåga att visa känslouttryck och att söka hjälp 

kopplas vidare av flera informanter direkt till mäns självmord. Mot bakgrund av detta skulle man 

kunna beskriva det som att informanternas förklaringar bidrar till att synliggöra hur de egenskaper och 

attribut som förknippas med hegemonisk maskulinitet i det aktuella samhället, det vill säga att inte ge 

uttryck för känslor och inte söka hjälp för sitt mående, kan bidra till att orsaka mäns självmord. Detta 

även om informanterna som sagt aldrig uttrycker sig i termer av hegemoni och maskulinitet.  

Genom att använda dessa förklaringar blir informanterna själva delaktiga i konstruktionen av 

hegemonisk maskulinitet, den normativa standarden, som sammankopplad med oberoende, icke 

hjälpsökande och innestängande av känslouttryck. Samtidigt synliggör informanternas förklaringar de 

ödesdigra konsekvenser som det kan innebära om mäns känslouttryck fortsätter att reproduceras som 

oönskade och skamfyllda, hur detta kan leda till att män inte får hjälp vid psykisk ohälsa och i värsta 

fall begår självmord. Genom detta synliggörande skulle informanternas förklaringar också kunna bidra 

till att företeelser såsom att stänga inne känslor och försöka lösa sina problem på egen hand, förlorar 

en del av sin kraft som normativ standard för män i det aktuella samhället. Detta då dessa egenskaper 

explicit sammankopplas med ensamhet, psykisk ohälsa och suicidrisk. Det vill säga, informanternas 

förklaringar skulle kunna bidra till att förändra den normativa standarden i riktning mot ett 

maskulinitetsideal förenligt med hjälpsökande och känslouttryck. Detta skulle i sin tur kunna få 

konsekvenser för män med psykisk ohälsa som befinner sig i riskzonen för suicid, exempelvis i form 

av att det kan bli mer accepterat att som man söka hjälp för sitt mående men också att uttrycka sina 

känslor både verbalt och fysiskt i olika sociala sammanhang, exempelvis med vänner eller på jobbet. 

7.1.2 Konstruktionen av mäns svåråtkomlighet i den vårdkritiska förklaringen  

Den vårdkritiska förklaringen skiljer sig från övriga förklaringar genom att det här inte är det faktum 

att mäns känslouttryck kan upplevas som oönskade och skamfyllda som sägs försvåra mäns 

hjälpsökande. Istället är det omgivningen, i detta fall vård eller psykiatri, som misslyckats med att 

fånga upp, förstå eller hantera männens hjälpsökande. Det vill säga, männen beskrivs i någon mening 

som hjälpsökande, även om de sätt på vilket de söker hjälp kräver en del av omgivningen ifråga om 

uppmärksamhet, förståelse samt förtroendeingivande agerande. Hjälpsökande beskrivs inom denna 

förklaring som möjligt för män inom vissa bestämda ramar. Män beskrivs som hjälpsökande i viss 

mån, men uppvisar inte de klassiska depressionsymptomen i kontakten med vården (se rubrik 2.5.4 

Gotlandsprojektet). En misslyckad vårdkontakt beskrivs som extra ödesdiger för männen då steget till 

att söka hjälp kan vara mycket svårt. Maskulinitet, som det konstrueras inom denna förklaring, är inte 

oförenligt med hjälpsökande även om informanterna beskriver det som krävande för männen att ta 

steget till att söka hjälp.  

Man skulle utifrån Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) kunna förstå det som att 

hegemonisk maskulinitet, den normativa standard som männens agerande tolkas i relation till, inom 
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denna förklaring inte är helt oförenlig med hjälpsökande. Däremot bör hjälpsökandet hos män, för att 

inte innebära ett för stort brott mot normen, ske på ett visst sätt inom vissa bestämda ramar.  

Männens hjälpsökande vid psykisk ohälsa och suicidrisk konstrueras, inom den vårdkritiska 

förklaringen, som något svårtolkat och svåråtkomligt. De hjälpsökande männen konstrueras även som 

känsliga för dåligt bemötande och misslyckade vårdkontakter, vilka upplevs kunna leda till att de 

aldrig söker hjälp igen. Inom den vårdkritiska förklaringen är det inte primärt det faktum att mäns 

känslouttryck kan upplevas som oönskade som ges rollen av problemskapare vid psykisk ohälsa och 

suicidrisk. Istället konstrueras varje tendens till hjälpsökande hos män som något sällsynt och skört, en 

gåva som måste tas väl om hand av omgivningen – i detta fall i gestalt av vård eller psykiatri.      

Genom den vårdkritiska förklaringen reproduceras bilden av känslouttryck och hjälpsökande hos män 

som ovanliga och/eller svårtolkade. Även denna förklaring kan sägas konstruera känslouttryck och 

hjälpsökande hos män som något annorlunda än hjälpsökande och känslouttryck hos kvinnor. Detta 

annorlundaskap och denna svåråtkomlighet kan bidra till att skapa bilden av mäns känslouttryck och 

hjälpsökande som något skört, något vården och psykiatrin behöver vårda och ta väl om hand. Dessa 

konstruktioner och reproduktioner skulle kunna få faktiska konsekvenser för män med psykisk ohälsa i 

riskzonen för suicid. Exempelvis genom att de på olika sätt kan behandlas annorlunda än hjälpsökande 

kvinnor. Om denna förklaring skulle tillämpas i stor utsträckning inom det suicidpreventiva arbetet 

skulle det tillexempel kunna innebära att personal inom vård och psykiatri uppmanas vara extra 

uppmärksamma på signaler från män som kan tyda på depression eller andra former av psykisk ohälsa. 

 Den vårdkritiska förklaringen skulle även kunna få konsekvenser genom att vården eller psykiatrin 

uppmanas vara extra försiktiga ifråga om generellt bemötande gentemot män som tagit steget att söka 

hjälp för såväl psykiska som fysiska problem. Konstruktionen av mäns känslouttryck och 

hjälpsökande som svåråtkomliga, sköra och svårtolkade skulle eventuellt kunna få liknande 

konsekvenser för män som söker hjälp i andra sammanhang, exempelvis inom socialtjänsten.  

7.2 Maskuliniteter i förändring  

I informanternas förklaringar uppträder skillnader i fråga om vilket beteende som kan upplevas som 

oönskat och skamfyllt hos män; att tala om känslor, att visa känslor eller bådadera. En informant pekar 

ut olika av dessa företeelser som problemskapande vid olika tillfällen under intervjun. Vid ett tillfälle 

beskrivs mäns verbala känslouttryck som det beteende som kan beläggas med skuld både av männen 

och av omgivningen. Vid ett senare tillfälle menar informanten istället att mäns verbala känslouttryck 

är relativt oproblematiska både för männen och för omgivningen. Istället är det mäns fysiska 

känslouttryck som informanten menar kan upplevas som oönskade eller skamfyllda.  

Icke förvånande uppträder även skillnader i informanternas strategier, beträffande vilka beteenden 

som informanterna upplever som viktiga att uppmuntra och stödja för att män skall få och tillgodogöra 

sig hjälp vid psykiska problem - att tala känslor eller att fysiskt ge uttryck för känslor. Under rubriken 

Samtalsstrategier ger vissa informanter uttryck för strategier som syftar till att uppmuntra män att 
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fysiskt ge uttryck för känslor genom gråt, medan strategier hos andra informanter syftar till att öppna 

för samtal kring mäns känslor, identitet och mående.  

I den självgående strategin, som återfinns i tre intervjuer, uppträder skillnader kring hur 

informanterna beskriver mäns beteende vid psykisk ohälsa och suicidrisk. Den självgående strategin 

innefattar en hoppfullhet inför ”barnvagnspappornas” förhållningssätt rörande förmågan att tala om 

känslor och psykisk hälsa, vilket tyder på att informanterna upplever en positiv utveckling rörande 

mäns beteende och känslouttryck. Informanterna menar dock att förändringen inte går fort nog och att 

det ännu finns många män, framförallt i den äldre generationen, som har svårt att tala om känslor.  

Connell exemplifierar i boken Maskuliniteter hur hennes teori praktiskt kan användas för att förstå 

mäns agerande i olika samhällskontexter. Detta görs genom en rad empiriska exempel från intervjuer 

med män i olika åldrar och samhällsgrupper. Bland annat diskuterar hon hur olika maskuliniteter kan 

skapas i spänningarna mellan det hegemoniska mansidealet och de nya mansideal som den 

feministiska rörelsen och den nya genuspolitiken representerar (Connell, 2008). Det finns enligt 

Connell inte endast ett sätt på vilket män kan förhålla sig till feminismen, att förkasta den eller att 

hylla den. Istället kan ideologiska spänningar, exempelvis ett utdömande av feminismens utövare och 

ett positivt förhållningssätt till feminismens grundvärderingar, förekomma inom grupper av män och 

även hos en enskild individ (ibid.).                    

 Connell (2008) beskriver även hur mäns möte med den feministiska ideologin kan innebära en stor 

påfrestning då de kan ha format sin identitet i relation till den hegemoniska maskuliniteten, en 

idealbild som de nu delvis kan tvingas förkasta. I denna process kan skam över de attribut hos männen 

som de själva upplever som förknippade med normativ hegemonisk maskulinitet uppstå. I mötet 

mellan det hegemoniska maskulinitetsidealet och den feministiska ideologin kan nya former av 

maskulinitet skapas.                         

 Mot bakgrund av ovanstående kan förstås att skillnaderna i hur informanterna beskriver mäns 

beteende och bemötandet av mäns beteende tyder på att det, i det aktuella samhället, pågår en 

normförändring av maskulinitetsideal. Denna förändring kan komma till stånd av spänningar mellan 

feministisk ideologi och jämställdhetspolitik å ena sidan och normativa traditionella mansideal kring 

styrka och oberoende å den andra. Det vill säga, den idealbild av hegemonisk maskulinitet som 

tidigare varit normbildande i Sverige skulle vara på väg att utmanas av en annan form av maskulinitet, 

som är förenlig med hjälpsökande och olika former av känslouttryck. Man kan eventuellt uttrycka det 

som att själva den patriarkala hegemonin kan vara på väg att utmanas av den feministiska ideologin 

och den svenska jämställdhetspolitiken. Att den hegemoniska maskuliniteten och kanske även den 

patriarkala hegemonin kan vara under förändring, skulle kunna förklara skillnaderna i informanternas 

beskrivningar av mäns beteende och känslouttryck. Då normen kan vara stadd under förändring, blir 

det också svårt att tolka och värdera mäns handlande i relation till denna norm. Denna 

förändringsprocess skulle även kunna förklara den hoppfullhet som informanterna uttrycker i relation 

till den självgående strategin. Den förändring de upplever är på väg att komma skulle, utifrån 
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Connells teori, eventuellt kunna förstås som en förändring av den hegemoniska maskuliniteten.

 Genom den självgående strategin blir informanterna delaktiga i att skapa bilden av maskuliniteten 

som stadd under förändring, bort från ett ideal som hindrar män från att ge uttryck för sina känslor mot 

ett ideal där mäns känslouttryck och hjälpsökande är accepterat och icke normbrytande. De blir även 

delaktiga i att definiera denna förändring som positiv och eftersträvansvärd. Genom att använda sig av 

och ge uttryck för den självgående strategin skulle informanterna, och de organisationer de 

representerar, möjligen kunna motivera politiker, praktiker inom vård och socialt arbete och andra 

aktuella aktörer i det suicidpreventiva arbetet att uppmärksamma och stödja denna pågående 

normförändring. Detta skulle kunna få faktiska konsekvenser för män med psykisk ohälsa som 

befinner sig i riskzonen för suicid genom att mansidealet i samhället på sikt skulle kunna förändras 

och bli mer tillåtande ifråga om att söka hjälp och ge uttryck för sina känslor i olika sammanhang.  

7.3 Föreställningar av män och mäns ageranden i strategierna  

Maskulinitetskonstruktioner i den självgående strategin har berörts under ovanstående rubrik. I övrigt 

konstrueras maskulinitet ofta på ett liknande sätt i informanternas strategier som i förklaringarna, 

varför detta avsnitt delvis innehåller upprepningar av redan berörda maskulinitetskonstruktioner.  

Den symptomkritiska strategin konstruerar, i likhet med den vårdkritiska förklaringen, mäns 

känslouttryck och hjälpsökande som svåråtkomliga, sköra och viktiga att ta tillvara. Samtalsstrategier 

som strategi och dess underrubriker syftar till att på olika sätt få män att verbalt och fysiskt uttrycka 

sina känslor och tala om sitt mående. Dessa strategier förutsätter implicit att mäns känslouttryck av 

olika orsaker kan upplevas som oönskade eller problematiska av dem själva eller av omgivningen. 

Därigenom bekräftar de också föreställningar om att män inte skall ge uttryck för sina känslor, som en 

normativ standard vid psykisk ohälsa och suicidrisk. Maskulinitet konstrueras också ofta som något 

annorlunda en feminitet, t ex genom att män i egenskap av just män, antas kunna vara hjälpta av en 

viss typ av samtalsteman och en viss typ av arenor för att föra samtal kring sitt mående på. 

Mäns känslouttryck konstrueras i vissa utsagor som svåråtkomliga och eftertraktansvärda, vilket i 

strategierna visar sig bland annat genom att män antas vara i behov av särskilda arenor, bemötanden 

eller samtalsteman för att deras känslouttryck skall framträda. Samtalsledararen kan, som en informant 

uttrycker det i en av underrubrikerna till strategin samtalsstrategier, antas vara tvungen att ”dra med 

sig” männen. Ifråga om mäns behov av särskilda arenor är det främst ”nätet” som till följd av sina 

anonymitetsmöjligheter och sin ”gränslöshet” förstås som en arena som lämpar sig för hjälpsökande 

män. Även detta skulle, sett utifrån Connells teori och studiens tidigare resonemang kring denna, 

kunna förstås i termer av den hegemoniska maskuliniteten som norm och problemskapare. Det vill 

säga, då det kan vara svårt för män att leva upp till den normativa standarden och samtidigt söka hjälp, 

skulle nätets anonymitetsmöjligheter kunna erbjuda en väg att söka hjälp på som inte utmanar det 

hegemoniska idealet på samma vis som exempelvis stödsamtal. Nätets anonymitetsmöjligheter skulle 

kunna förstås som ett sätt för män att kunna söka hjälp men samtidigt upprätthålla en den form av 
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maskulinitet som av Connell (2008) beskrivs som ”delaktig maskulinitet”. Det vill säga, de avviker 

genom sitt hjälpsökande från den normativa standarden, men skulle genom anonymitetsmöjligheterna 

fortfarande i omvärldens ögon kunna framstå som starka och oberoende, då ingen behöver få reda på 

att de sökt hjälp.  

Även att fysiskt nå män med utbildning och information beskrivs som svårt. Många av 

informanterna menar att de behöver bli bättre på att nå män i det suicidpreventiva arbetet vilket 

kommer till uttryck genom strategin att nå mansdominerade grupper.  

Konstruktionen av mäns känslouttryck som svåråtkomliga kommer, som vi nämnt, till uttryck i 

informanternas strategier exempelvis genom att man pekar ut särskilda arenor, samtalsämnen och 

bemötanden som kan passa för att nå och hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet. Utpekandet av 

dessa arenor, samtalsämnen och bemötandet som särskilt lämpliga för män, skulle kunna få faktiska 

konsekvenser för män med psykisk ohälsa och suicidrisk. Exempelvis i form av att organisationerna 

och möjligen krafter utanför organisationernas fortsätter att utvecklas och utöka nätbaserat stöd för att 

nå fler män i det suicidpreventiva arbetet.  

Konstruktionen av mäns känslouttryck som svåråtkomliga, så som den kommer till uttryck i 

samtalsstrategier skulle eventuellt få konsekvenser för männen i form av att en viss typ av 

samtalsteman eller bemötanden blir aktuella för män i suicidpreventiva stödsamtal. Exakt vilka 

konsekvenser dessa bemötanden eller samtalsämnen skulle få, samt huruvida de skulle ha god 

inverkan på männens psykiska hälsa är dock svårt att spekulera i. Flera av de strategier som 

presenteras under rubriken samtalsstrategier syftar på olika sätt till ”öppna” dörren till männens 

känslor, att uppmuntra till att tala om identitetsfrågor samt fysiskt uttrycka känslor. Huruvida 

identitetsrelaterade samtalsteman eller att uppmuntra till gråt är verktyg som är av specifik relevans för 

att förbättra just mäns psykiska hälsa ligger dock inte inom ramarna för studien att uttala sig kring.   

Likhetsstrategin avviker från ovan nämnda strategier då denna, istället för att peka på specifika 

arenor, bemötanden etc. som kan passa män, syftar till att utforma könsneutrala insatser. Just att 

insatserna utformas neutralt upplevs, i relation till denna strategi, vara av särskild vikt för män. Inom 

denna strategi konstrueras maskulinitet alltså inte primärt som något annorlunda än feminitet. Kopplat 

till tidigare diskussion om normförändring och mötet mellan den hegemoniska maskuliniteten och den 

feministiska ideologin, skulle man kunna förstå likhetsstrategin som ännu ett tecken på att 

maskulinitetsnormerna i det aktuella samhället är under förändring. Eventuellt kan informanternas 

tillämpande av likhetsstrategin vara ett uttryck för att de upplever att de normativa uttrycken för 

maskulinitet och feminitet är på väg att närma sig varandra. Likhetsstrategin kan utifrån denna 

tolkningsram betraktas som riktad mot en viss form av maskuliniteter, vilka skapats i mötet mellan 

hegemonisk maskulinitet och feministisk ideologi. Likhetsstrategin och dess idé om likabehandling 

mellan könen ifråga om interventionsutformning och presentation av interventioner, skulle kunna få 

konsekvenser i form av att olika suicidpreventiva insatser inte anpassas efter kön, eller åtminstone inte 

presenteras som målgruppsanpassade. Huruvida denna avsaknad av målgruppsanpassade insatser kan 
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ha en positiv eller negativ inverkan på mäns hjälpsökande eller möjligheter att få hjälp vid psykisk 

ohälsa och suicidrisk ligger dock utanför studiens fokus.              

 Medvetandegörandet som strategi, den problematiserande strategin och genusstrategin avviker 

från de övriga strategierna då de inte innefattar beskrivningar av mäns specifika behov eller hur män 

kan/bör bemötas och behandlas i det suicidpreventiva arbetet. Dessa strategier kan därför inte, i 

samma bemärkelse som övriga, sägas bidra till att skapa eller reproducera en viss form av 

maskulinitet. Istället syftar dessa strategier till att på olika sätt problematisera och synliggöra 

maskulinitet och kön som just socialt konstruerade företeelser.  

7.4 Konstruktionens synlighet i förklaringar och strategier 

Connell (2008) beskriver maskulinitet och kön som socialt skapade företeelser. De konstrueras och 

rekonstrueras ständigt av individer inom sociala praktiker och kan därför förändras samt innefatta 

olika uttrycksformer i olika samhällen och kontexter.              

 Connells förståelse av kön som en socialt konstruerade företeelse innebär även att det för individer 

är möjligt att påverka och forma förståelsen av manligt eller kvinnligt i en viss kontext.

 Genusordningen, som Connell beskriver den, är dynamisk och föränderlig. Könsrelationerna, 

mellan maskulinitet och feminitet och mellan olika former av maskuliniteter, är inte förutbestämda. De 

formas ständigt av individer som, i mötet med omgivningen, skapar olika former av maskulinitet eller 

feminitet och således formar sin könsidentitet inom genusordningen (Connell, 2008).  

Under tidigare rubriker i analysavsnittet har diskuterats vilka konstruktioner av maskulinitet som 

informanternas förklaringar och strategier kan bidra till att skapa och/eller reproducera. Under denna 

rubrik kommer vi även att belysa hur själva den sociala process där maskuliniteten konstrueras, vilken 

Connell beskriver som föränderlig, gör sig synlig i de olika förklaringarna och strategierna. Vi skall 

även diskutera huruvida informanternas strategier kan sägas syfta till att arbeta med att synliggöra 

konstruktionen i sig, att arbeta med konsekvenserna av konstruktionen alternativt båda delarna.  

 Endast i en förklaring, placerad under forskningsbaserade förklaringar, gör sig konstruktionen av 

maskulinitet explicit synlig som just en konstruktion. Informanten menar att det är ”konstruktioner i 

samhället” som orsakat skillnader i mäns och kvinnors beteende och att dessa konstruktioner 

följaktligen är orsaken till att män agerar på ett visst sätt, exempelvis att inte söka hjälp.    

 I de flesta övriga förklaringar beskrivs uppkomsten av ett visst beteende hos män som en 

konsekvens av vana, bristande övning, upplevelser av negativt bemötande eller av känslor av skam 

och skuld i förhållande till omgivningens förväntningar. Här finns ingen explicitgjord koppling mellan 

det beteende som upplevs som typiskt för män och den sociala konstruktionen av maskulinitet. 

Däremot finns en koppling mellan mäns beteende och de sociala sammanhang inom vilka männen rör 

sig. Det vill säga, männens beteende kopplas till omgivningens bemötande. I vissa förklaringar läggs 

dock ingen vikt vid att förklara orsakerna till mäns beteende. Beteendebeskrivningen får istället 

karaktär av ett uttryck för mäns generella sätt att agera.               
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 I informanternas strategier nämns aldrig ordet konstruktion explicit. Däremot aktualiseras genus, 

det vill säga det sociala könet, som begrepp i en av strategierna: genusstrategin. Två av de övriga 

strategierna, medvetandegörandet som strategi och den problematiserande strategin, syftar också till 

att medvetandegöra eller problematisera konstruktionen av maskulinitet. Detta genom att exempelvis 

föra upp orsakerna bakom könsskillnaderna i suicidstatistiken till diskussion.        

 Merparten av övriga strategier, t ex: samtalsstrategier, mäns behov av särskilda arenor för att tala 

om sitt mående och den symptomkritiska strategin syftar istället till att på olika sätt arbeta för att 

förändra männens beteende eller omgivningens bemötande av männen. Konstruktionen av 

maskulinitet och kön, hur mäns beteende eller omgivnings bemötande av män relaterar till olika 

stereotypa föreställningar av könsbundna beteenden, blir i relation till dessa strategier sekundärt. Det 

är istället konsekvenserna av konstruktionen, de beteenden som informanterna upplever som typiskt 

maskulina alternativt omgivningens bemötande av männen, som dessa strategier syftar till att förändra. 

Förändringarna kan exempelvis göras genom att, som i strategin det goda exemplet, lyfta fram män 

som talar om känslor som förebilder och få andra män att inse att denna typ av beteende leder till goda 

konsekvenser.                          

 Ovanstående resonemang skall dock inte förstås som att denna form av strategier inte också skulle 

kunna bidra till normförändring, exempelvis genom att egenskaper som utgör den normativa 

standarden i det aktuella samhället, kan förändras och omdefinieras. Skillnaderna mellan denna form 

av strategier och exempelvis medvetandegörandet som strategi skulle kunna förstås som följer: det 

goda exemplet beskriver arbete i relation till män, utifrån förställningen att mäns beteende och 

bemötandet av män ter sig på ett visst sätt i det aktuella samhället. Medvetandegörandet som strategi 

syftar istället till att problematisera själva den socialt konstruerade föreställningen om ett visst 

beteende som typiskt manligt eller kvinnligt. Det goda exemplet skulle, utifrån tidigare diskussioner 

kring den hegemoniska maskuliniteten som problemskapare vid psykisk ohälsa, kunna sägas syfta till 

att arbeta med de negativa konsekvenser som den hegemoniska maskuliniteten kan medföra. Genom 

att lyfta upp de goda effekterna som manliga känslouttryck kan medföra syftar strategin det goda 

exemplet till att förändra mäns beteende men också omgivningens bemötande av männen. 

Medvetandegörandet som strategi kan dock inte enbart sägas syfta till beteendeförändring, utan syftar 

även till att synliggöra själva den process i vilken mäns känslouttryck definieras eller kommer att 

upplevas som oönskade och skamfyllda.                   

 Mot bakgrund av Connells teori och socialkonstruktivistiska utgångspunkter skulle man kunna 

förstå det som att strategin medvetandegörandet som strategi utgör en praktisk tillämpning av en 

socialkonstruktivistisk förståelse av maskulinitet. Medvetandegörandet syftar i denna tolkning till att, 

genom problematisering av det egna beteendet, medvetandegöra sin egen plats i konstruktionen av 

maskulinitet samt själva konstruktionen.                   

 Hur skillnader, beträffande huruvida man arbetar med normförändring och beteendeförändring eller 



 

 

60 

synliggörande av maskulinitetskonstruktionen i sig, skulle kunna få faktiska konsekvenser för män 

diskuteras under nästföljande rubrik.  

7.5 Kollektivt, individuellt eller professionsbaserat ansvar för normförändring 

Vissa av strategierna kan sägas syfta till att synliggöra konstruktionen av maskulinitet som just en 

konstruktion, exempelvis medvetandegörandet som strategi. Andra strategier, exempelvis de strategier 

som presenteras under rubriken samtalsstrategier kan istället sägas syfta till att, genom 

beteendeförändring eller normförändring, arbeta med konsekvenserna av den hegemoniska 

maskulinitetens problemskapande roll vid psykisk ohälsa hos män.            

 Samtliga strategier synliggör, problematiserar och försöker på olika sätt förändra de egenskaper 

eller attityder som upplevs som normbildande för män, exempelvis att inte ge uttryck för sina känslor 

och tala om sitt mående. Användningen av dessa strategier skulle i förlängningen kunna leda till att en 

del egenskaper eller attityder förlorar delar av sin kraft som normbildande för män. Detta skulle i sin 

tur kunna leda till att det blir mer accepterat för män med psykisk ohälsa och självmordstankar att söka 

hjälp och tala om sitt mående.                       

 Dock finns en relevant skillnad mellan de strategier som syftar till att problematisera 

maskulinitetskonstruktionen som sådan och de strategier som syftar till att arbeta med eventuella 

negativa konsekvenser av den hegemoniska maskulinitetens roll som problemskapare. Denna skillnad 

skulle kunna beskrivas i termer av vem eller vilka som konstrueras som ansvarsbärare ifråga om att 

förändra upplevelsen av mäns känslouttryck eller hjälpsökande. Alternativt vilka aktörer som 

konstrueras som ansvarsbärare ifråga om att bemöta och tillvarata mäns känslouttryck och 

hjälpsökandetendenser på ett sätt som gör att männen kan få och tillgodogöra sig hjälp.    

 Innebörden av ansvarsbärare skall alltså förstås som de aktörer vilka i informanternas strategier 

beskrivs som aktiva subjekt i det efterfrågade förändringsarbetet. De strategier som syftar till att arbeta 

med maskulinitetskonstruktionens negativa konsekvenser utpekar, genom fokus på beteendeförändring 

och bemötande av mäns känslouttryck, männen och praktiker exempelvis inom vården som aktiva 

aktörer i det efterfrågade förändringsarbetet.                

 Strategier som kan sägas syfta till att problematisera och synliggöra konstruktionen av 

maskulinitet, beskriver istället individen som delaktig i skapandet och reproduktionen av maskulinitet 

i det aktuella samhället och således som ansvarsbärare i förändringsarbetet. Om konstruktionen 

synliggörs och behandlas just som en konstruktion kan också individernas roll som skapare och 

återskapare av olika sociala företeelser synliggöras. Detta skulle vidare innebära att även praktiker 

inom de idéburna organisationerna, politiker och samtliga medborgare i landet gemensamt blir 

ansvarsbärare i den efterfrågande normförändringsprocessen.             

 Konstruktionen av maskulinitet, samt hur denna konstruktion kan sätta ramar för mäns 

hjälpsökande och möjligheter att ge uttryck för sina känslor, synliggörs i dessa strategier som ett 

kollektivt ansvar. Ett ansvar som ingen, varken, politiker, praktiker, brukare etc. kan frigöras från. Om 
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medvetandegörandet som strategi, den problematiserande strategin samt genusstrategin tillämpades i 

större utsträckning skulle detta kunna få konsekvenser för män med psykisk ohälsa och suicid på 

följande vis: Varje människa som lever och verkar i det aktuella samhället uppmanas genom dessa 

strategier att ifrågasätta hur hon eller han genom ”stereotypa föreställningar” bidrar till att upprätthålla 

en viss form av maskulinitet som normativ standard.                

 Genom den problematiserande strategin uppmanas individen även till att ifrågasätta vilka 

konsekvenser denna maskulinitetskonstruktion kan få för män med psykisk ohälsa i riskzonen för 

suicid. Genom dessa strategier skulle en gemensam medvetenhet om maskulinitet som ett socialt 

konstruerat fenomen, om eventuella konsekvenser av konstruktionen och individens plats i denna 

konstruktion kunna skapas. Detta skulle också kunna leda till att individer i högre grad 

medvetandegörs kring hur de, i det vardagliga livets sociala praktik, är delaktiga i att konstruera olika 

bilder av maskulinitet samt vad dessa konstruktioner kan få för konsekvenser för män med psykisk 

ohälsa och suicidrisk. 

7.6 Läkarprofessionen som ansvarsbärare i förändringsarbetet  

De olika strategier som presenterats inbegriper en rad olika aktörer vilka, som vi diskuterat i olika 

strategier, konstrueras som ansvarsbärare i förändringsarbetet med att ifrågasätta och förändra 

normativa föreställningar om mäns hjälpsökande och känslouttryck. Aktörer konstrueras även i vissa 

strategier som ansvarsbärare ifråga om att tillvarata mäns känslouttryck och hjälpsökande på ett sådant 

sätt att männen kan tillgodogöra sig hjälp. I relation till den symptomkritiska strategin upprepas 

”vården” ständigt som ansvarsbärare ifråga om att se bakom de symptom som männen söker hjälp för 

och upptäcka den psykiska ohälsa och/eller suicidrisk som kan dölja sig bakom dessa symtom. Aktörer 

inom den somatiska vården, i första hand allmänläkare, uppmuntras att lära sig att ställa en viss typ av 

frågor för att komma åt de verkliga orsakerna bakom ett visst symptom.          

 Den somatiska vården och läkarprofessionen är överhuvudtaget den välfärdsfunktion som, i 

informanternas utsagor, främst aktualiseras som viktiga aktörer i förändringsarbetet med att fånga upp 

och tillvarata mäns hjälpsökande då tillfälle ges. Det är ofta här problemet - att mäns psykiska ohälsa 

och suicidtankar inte upptäcks - upplevs uppstå. Samtidigt är det här som problemet, genom den 

diagnos- och symptomkritiska strategin, kan få sin lösning. Dock lyser välfärdsfunktioner som 

socialtjänsten och äldrevården med sin frånvaro som ansvarsbärande aktörer i arbetet med att nå 

hjälpsökande män med psykisk ohälsa och/eller suicidtankar. Detta trots att alkoholism, ekonomiska 

förluster, åldrande och ensamhet – områden som i högsta grad berör socialtjänsten och äldrevårdens 

arbete – beskrivs som centrala teman i informanternas förklaringar av mäns bristande hjälpsökande vid 

psykiska ohälsa och suicidrisk. Hur kan vi förstå detta mot bakgrund av Connells genusordning och 

maskulinitetsteori?  

Connell (2008) beskriver makt och arbete som två av de områden i samhället där könsrelationerna 

och patriarkatet skapas och/eller upprätthålls. I relation till arbete beskrivs bland annat den ojämlika 
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könsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Makt manifesteras och upprätthålls i de sociala 

relationerna som uppstår såväl i hemmiljö som inom olika samhällsinstitutioner. Dessa relationer kan 

villkoras utifrån maktbegreppet exempelvis genom att den ena parten i relationen, som kan utgöras av 

en stat, en, institution eller en enskild, utövar våld mot eller har en auktoritär ställning i relation till 

den andra parten. Då Connell beskriver genusordningen som föränderlig, är det svårt att fastslå vilka 

aktörer som utgör auktoriteter och besitter makt i en viss social praktik, i detta fall inom svensk 

välfärd.                            

 Med vetskapen om att socialtjänsten och äldrevården, i Sverige, domineras av kvinnliga aktörer 

medan yrkesgruppen läkare inom den somatiska vården i högre grad bemannas av män, finns dock 

skäl att misstänka att den somatiska vården kan inneha en överordnad maktposition i relation till 

socialtjänsten och äldrevården. Givet denna tolkningsram blir informanternas förståelse av just 

allmänläkare som de centrala aktörerna och ansvarsbärare inom välfärdssektorn begriplig. Då 

allmänläkare inom den somatiska vården kan antas inneha en överordnad maktposition i relation till 

aktörer inom äldrevård och socialtjänst, blir det också dessa läkare som bedöms ha störst möjligheter 

och resurser i arbetet med att nå män i det suicidpreventiva arbetet. Deras maktposition medför inom 

denna tolkningsram att de tillskrivs ett stort ansvar men också stora möjligheter att nå ut och hjälpa 

män med psykisk ohälsa och/eller suicidrisk.                  

 Man kan även förstå läkarprofessionens roll som ansvarsbärare i informanternas strategier utifrån 

det faktum att Gotlandsprojektet, som involverade just allmänläkare, är en av de få könsanpassade 

suicidpreventiva interventioner som använts. Detta kan därför ha fungerat som en inspirationskälla (Se 

rubrik 2.5. 4 Gotlandsprojektet).                    

 Oavsett vilka orsaker som kan finnas till att läkare, i informanternas strategier, blir den profession 

som i första hand konstrueras som ansvarsbärare ifråga om att nå och hjälpa män med psykisk ohälsa i 

riskzonen för suicid, kan denna konstruktion få faktiska konsekvenser för männen. Detta exempelvis i 

form av att vården uppmanas att utbilda allmänläkare inom primärvården till att ställa följdfrågor till 

män som söker hjälp för fysiska symptom, i syfte att fånga upp eventuell bakomliggande psykisk 

ohälsa. Konstruktionen av allmänläkare som den ansvarsbärande professionen ifråga om att fånga upp 

män med psykisk ohälsa i riskzonen för suicid skulle också kunna få konsekvensen att andra 

professioners ansvar för att fånga upp dessa män inte tas på allvar i samma utsträckning. Detta skulle 

kunna leda till att andra professioner som kan komma i kontakt med hjälpsökande män i riskzonen för 

suicid, exempelvis kuratorer och socionomer inom socialtjänsten, inte får motsvarande utbildning i att 

ställa följdfrågor för att upptäcka psykisk ohälsa hos just män.  

8. Sammanfattning och slutsatser 
Här besvaras studiens frågeställningar genom en kortfattad redogörelse för studiens sammantagna 

resultat. Sammanlagt fem huvudgrupper av förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa 

samt nio huvudgrupper av strategier för att nå och hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet har 
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identifierats i studien. En sammanfattning av dessa förklaringar och strategier presenteras under 

kommande rubriker. Även en sammanfattning av hur dessa förklaringar och strategier skulle kunna få 

konsekvenser för män i riskzonen för suicid presenteras under kommande rubriker.  

8. 1 Förklaringar till att män inte söker hjälp vid psykisk ohälsa  

Samtliga informanter hänvisar till någon form av forskning för att förklara att män inte söker hjälp vid 

psykisk ohälsa. En informant hänvisar explicit till mansforskning kring problemskapande mansroller 

och mansideal, medan en annan informant hänvisar till neurologisk forskning. En informant beskriver 

även könsskillnader i hjälpsökande som en konsekvens av sociala konstruktioner i samhället.   

Samtliga informanter förklarar mäns bristande hjälpsökande som en konsekvens av att mäns 

känslouttryck kan upplevas som problematiska av omgivningen och/eller av männen själva. I vissa 

utsagor läggs ingen särskild vikt vid orsakerna till att mäns känslouttryck kan upplevas som 

problematiska. I andra utsagor är orsakerna till att mäns känslouttryck kan upplevas som 

problematiska tvärt om utförligt beskriva. Orsakerna beskrivs i termer av bristande övning, uppfostran, 

upplevelser av negativt bemötande från omgivningen och känslor av att inte passa in i mansrollen. Två 

informanter menar även att det kan vara så svårt för män att söka hjälp att självmord framstår som den 

enda möjliga utvägen. 

Den vårdkritiska förklaringen skiljer sig markant från övriga förklaringar. Män beskrivs här, i viss 

mån som hjälpsökande. Upplevelsen av att män inte söker hjälp kopplas istället till omgivningens, i 

detta fall vårdens och psykiatrins, bristande förmåga att fånga upp män som söker hjälp.  

Skillnader i informanternas förklaringar rör dels huruvida förklaringarna har en explicit koppling till 

forskning, vilken form av forskning som refereras till samt hur orsaker till könsskillnader ifråga om 

beteende vid psykisk ohälsa och suicidrisk beskrivs. Här handlar det både om skillnader ifråga om hur 

stor plats eventuella orsaksbeskrivningar får i de olika utsagorna samt vilka orsaker som tas upp. 

Ytterligare en skillnad rör huruvida det är upplevelsen av mäns fysiska eller verbala känslouttryck som 

primärt beskrivs som problemskapande i hjälpsökningsprocessen vid psykisk ohälsa.  

8.2 Strategier för att nå och hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet  

De strategier som identifierats i studien innefattar olika arbetssätt för att nå och hjälpa män i det 

suicidpreventiva arbetet, både inom och utanför organisationerna. De berör allt från bemötandet av 

män till vilka forum eller fysiska miljöer som kan passa för samtal med män.        

 Den symptomkritiska strategin presenterar förslag på hur vården och läkarprofessionen kan arbeta 

för att fånga upp hjälpsökande män samt hur man generellt kan bli bättre på att upptäcka psykisk 

ohälsa hos män.  

 Den problematiserande strategin och genusstrategin innefattar olika tillvägagångssätt för att lyfta 

frågan om psykisk ohälsa och självmord hos män i det suicidpreventiva arbetet.       

 I likhetsstrategin och de olika strategierna som innefattas under överrubriken samtalsstrategier 

presenteras olika bemötanden, tilltal och samtalsteman som passar för att arbeta med män. Här nämns 
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exempelvis att igenkänning, det vill säga samtalspartnern bekräftar att det är normalt att må dåligt och 

att hon/han själv haft liknande upplevelser, är av särskild vikt för män. Att lyfta fram män som söker 

hjälp och pratar om sina känslor som goda exempel beskrivs även som en relevant strategi för att 

hjälpa män i det suicidpreventiva arbetet. 

 Medvetandegörandet innefattar förslag på hur praktiker kan arbeta med sina personliga 

föreställningar om könsspecifika beteenden, för att bättre kunna bemöta mäns känslouttryck i 

suicidpreventivt arbete.                        

 Den självgående strategin pekar på en pågående förändring av mäns sätt att tala om psykisk ohälsa 

och känslor vilken är viktig att stödja och påskynda.  

Mäns behov av särskilda forum för att tala om sitt mående som strategi belyser ”nätet” och ”sociala 

medier” som forum vilka särskilt kan passa män.     

Att nå mansdominerade grupper är även en strategi som presenteras för att nå fler män i 

suicidpreventivt arbete.  

Likheter i strategierna är bland annat tanken om ”nätet” som en lämplig arena för männen samt 

hoppfullheten inför en pågående förändring ifråga om mäns sätt att tala om psykisk ohälsa. Flera 

strategier syftar även till att, på olika sätt, problematisera och synliggöra destruktiva mansnormer och 

ideal i samhället. Föreställningen att vissa bemötanden eller samtalsteman passar män, är även 

återkommande i de olika strategierna. Vilka bemötanden eller samtalsteman som informanterna 

beskriver som lämpliga för män skiljer sig dock åt.                

 Genom analys har skillnader även identifieras ifråga om huruvida informanternas strategier kan 

sägas syfta till att arbeta med normförändring, beteendeförändring eller till att medvetandegöra 

maskulinitet som en socialt konstruerad företeelse. Skillnader har även identifierats ifråga om vilka 

aktörer som beskrivs som aktiva subjekt i det förändringsarbete som man genom strategierna vill 

åstadkomma. Likheter som framkommit vid analysen är att mäns känslouttryck och hjälpsökande 

konstrueras som något skört och svåråtkomligt, något som vård och psykiatrin måste ta extra väl hand. 

8.3 Förklaringarnas och strategiernas konsekvenser  

Genom att lyfta fram de problematiska aspekterna av att mäns känslouttryck kan upplevas som 

oönskade, hur detta kan bidra till psykisk ohälsa och i värsta fall självmord, skulle informanternas 

förklaringar eventuellt kunna bidra till en förändring av maskulinitetsidealet i samhället. Detta skulle i 

sin tur kunna få konsekvenser för män med psykisk ohälsa som befinner sig i riskzonen för suicid, 

exempelvis i form av en ökad acceptans bland män att söka hjälp för sitt mående och även att uttrycka 

känslor i olika sammanhang.                    

Beskrivningen av mäns känslouttryck som svåråtkomliga och den starka betoningen av vårdens 

ansvar för att fånga upp hjälpsökande män skulle kunna få faktiska konsekvenser för män i riskzonen 

för suicid. Detta i form av att vård och psykiatri uppmanas att vara extra uppmärksamma och 

noggranna ifråga om hur de bemöter och behandlar hjälpsökande män och att allmänläkare uppmanas 
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att ställa en viss form av följdfrågor till män som söker hjälp för fysiska symptom. Eventuellt skulle 

beskrivningen av mäns känslouttryck som svåråtkomliga även kunna leda till att andra yrkesgrupper, 

exempelvis socionomer inom socialtjänsten, uppmanas eller utbildas till särskild uppmärksamhet och 

noggrannhet i mötet med hjälpsökande män. Dock är det, med tanke på att det främst är vård och 

psykiatri som beskrivs som ansvariga för att fånga upp och upptäcka mäns psykiska ohälsa, tänkbart 

att exempelvis personal inom socialtjänst inte får motsvarande utbildning eller information som läkare 

och vårdpersonal. Detta skulle eventuellt kunna få konsekvensen att suicidrisk hos män inte 

uppmärksammas i mötet med personal inom socialtjänst.             

 Genom den självgående strategin skapas bilden av maskuliniteten som stadd under förändring, bort 

från ett ideal som hindrar män från att ge uttryck för sina känslor, på väg mot ett nytt ideal där mäns 

känslouttryck och hjälpsökande är accepterade och icke normbrytande. Denna förändring definieras 

även som något positivt och eftersträvansvärt. Genom att informanterna använder sig av den 

självgående strategin i mötet med politiker samt praktiker inom vård och socialt arbete kan dessa 

uppmuntras att stödja denna pågående normförändring. Detta skulle kunna få faktiska konsekvenser 

för män med psykisk ohälsa i riskzonen för suicid genom att mansidealet i samhället på sikt skulle 

kunna förändras och bli mer tillåtande ifråga om att söka hjälp och ge uttryck för sina känslor i olika 

sammanhang.                           

 De olika strategier som presenteras under överrubriken samtalsstrategier syftar på olika sätt till att 

uppmuntra män till att ge uttryck för sina känslor. Ett omfattande tillämpande av sådana strategier 

skulle exempelvis kunna leda till att män uppmuntras att gråta och tala om känslor och identitetsfrågor 

inom ramen för suicidpreventiva stödsamtal.          

Likhetsstrategin och dess idé om likabehandling mellan könen ifråga om interventionsutformning 

och presentation av interventioner, skiljer sig markant från övriga strategier då denna inte förordar 

särskilda arbetssätt i relation till män inom det suicidpreventiva området. Likhetsstrategin skulle kunna 

få konsekvenser för män i riskzonen för suicid i form av att suicidpreventiva insatser inte anpassas 

efter kön, eller åtminstone inte presenteras som målgruppsanpassade.        

 Viktiga skillnader i strategiernas förhållningssätt rör vilket ansvar olika aktörer påläggs, 

beträffande att förändra mansnormer i önskvärd riktning alternativt att förändra mäns beteende. Dessa 

skillnader kan få viktiga konsekvenser för män i riskzonen för suicid.          

 De strategier som fokuserar på att anpassa bemötandet av män med psykisk ohälsa, betonar 

praktiker, exempelvis inom vården, som aktiva aktörer i det efterfrågade förändringsarbetet. Flera 

strategier under överrubriken samtalsstrategier går ut på att, på olika sätt, lära och uppmuntra män att 

uttrycka känslor. På detta sätt blir även männen aktiva aktörer i förändringsarbetet.      

Genom strategier som den problematiserande strategin och medvetandegörandet som strategi 

uppmanas istället varje enskild individ till att ifrågasätta de konsekvenser som rådande 

maskulinitetsideal kan få för män med psykisk ohälsa. Genom dessa strategier betonas vikten av att 

förstå maskulinitet som ett socialt konstruerat fenomen, samt varje individs delaktighet i 
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konstruktionen av olika maskulinitetsbilder. Detta skulle kunna leda till en ökad kollektiv medvetenhet 

kring hur olika föreställningar av män och mäns ageranden konstrueras i det vardagliga livets praktik, 

samt hur dessa konstruktioner kan få för konsekvenser för män med psykisk ohälsa och suicidrisk. 

9. Diskussion  
9.1 Studiens resultat sett i relation till kontexten  
Under denna rubrik diskuteras hur studiens resultat kan förstås i relation till det sammanhang som 

informanterna verkar inom, den ideella sektorns suicidpreventiva arbete. Detta kommer att göras med 

stöd av litteratur som presenterats under rubriken Kunskapsläge och tidigare forskning. 

Viktigt att minnas är att de frågor som här berörs endast kan kopplas till organisationernas arbete 

med män och inte till deras generella arbete i suicidpreventiva frågor. Detta då studien endast har 

fokuserat på arbete med män. Som vi nämnt under tidigare analysavsnitt visar studiens resultat på att 

det, inom organisationerna, existerar kritiska perspektiv på vårdens arbete men även en vilja att 

utveckla och förändra det arbete som bedrivs inom vården. Sett mot bakgrund av den modell över 

rollfördelning mellan sociala frivilligorganisationer och offentlig sektor (Blennberger I SOU 

1993:82), som presenterats under rubriken Kunskapsläge och tidigare forskning, skulle dessa 

vårdkritiska perspektiv kunna förstås som ett tecken på att de studerade organisationerna förhåller sig 

som ett avantgarde till den offentliga vården. Detta i frågan om att hitta nya alternativa lösningar på 

problemet med mäns bristande hjälpsökande vid psykisk ohälsa. Genom att uppmärksamma frågan om 

mäns bristande hjälpsökande och peka på lösningar, exempelvis vissa följdfrågor eller samtalsteman 

som kan passa män, kan de studerade organisationernas representanter eventuellt påverka och utveckla 

vårdens arbetssätt i suicidpreventiva frågor.          

De idéburna organisationer som medverkat i studien arbetar med ett folkhälsoproblem, suicid, som 

drabbar fler män än kvinnor. Informanternas upplevelser av att vården misslyckats med att fånga upp 

män i riskzonen för suicid, skulle därför kunna utgöra en del av förklaringen till att ett flertal idéburna 

organisationer uppträtt det suicidpreventiva området. Mot bakgrund av ovan nämnda modell 

(Blennberger I SOU 1993:82) skulle organisationernas relation till offentlig verksamhet även kunna 

beskrivas i termer av ett komplement. Detta då vården inte har upplevts kunna möta mäns behov på ett 

tillfredställande sätt. 

De vårdkritiska perspektiv som framkommit i studien skulle även kunna få betydelse i mötet 

mellan brukare och representanter för organisationerna. I Socialstyrelsens (2004) rapport Möten inom 

den sociala frivilligsektorn uppmärksammas hur sociala frivilligorganisationer kan utgöra en 

annorlunda mötesplats, där brukare och personal allierar sig mot gemensamma ”fiender” inom 

offentliga verksamheter. Tänkbart är att det vårdkritiska perspektiv som framkommit i studien, på 

liknande sätt skulle kunna tillämpas som ett verktyg för att bygga allians med män som söker hjälp 

inom de studerade organisationerna. Genom att i mötet med brukare diskutera vårdens misslyckanden 

beträffande att fånga upp och hjälpa män, skulle organisationernas representanter eventuellt kunna 
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skapa förtroende och en hoppfullhet inför att det finns alternativa vägar för att få hjälp för sitt mående.

 Huruvida de vårdkritiska perspektiv som framkommit i studien faktiskt används på ovanstående vis 

i mötet med brukare, är dock inget som kan fastslås i den aktuella studien. För att besvara denna form 

av frågor krävs ytterligare forskning som studerar möten mellan brukare och praktiker inom den 

ideella sektorns suicidpreventiva arbete, exempelvis genom observationer. 

9.2 Resultatets betydelse för socialt arbete 

Under denna rubrik kommer studiens resultat att diskuteras i relation till metodutveckling, forskning 

och praktik inom disciplinen socialt arbete. Detta kommer att göras med stöd av litteratur som 

presenterats under rubriken Kunskapsläge och tidigare forskning i den aktuella studien.    

 De resultat som presenteras i aktuell studie bekräftar det som tidigare forskning beskrivit rörande 

att normativa ideal om mäns styrka och oberoende kan vara en bidragande faktor till mäns svårigheter 

att söka hjälp vid psykisk ohälsa (SOU 2014:6 & White et al, 2011). Förekomsten av 

problemskapande normativa ideal exemplifieras i aktuell studie bland annat av att män sägs uppleva 

ett negativt bemötande från omgivningen då de ger uttryck för sina känslor, samt att de sägs känna 

skuld eller skam när de talat öppet om hur de mår.  

 Även Fischer & Oranskys (2009) begrepp känslomässig begränsning överensstämmer väl med hur 

informanterna i den aktuella studien menar att mäns känslouttryck kan upplevas som oönskade. 

Informanterna uttrycker dock att känslouttryck hos män kan vara problematiska i en generell mening. 

Denna upplevelse skiljer sig från begreppet känslomässig begränsning på så vis att det inte är vissa 

specifika känslouttryck utan alla känslouttryck, som beskrivs som problematiska av informanterna. 

 Givet att känslomässig begränsning hos pojkar och män skulle vara en del av förklaringen till mäns 

bristande hjälpsökande vid psykisk ohälsa, är det av stor vikt att i det sociala arbetet utarbeta metoder 

eller arbetssätt för att uppmärksamma och bemöta mäns känslouttryck. Förslag på sådana arbetssätt 

presenteras i den aktuella studien i form av olika samtalsstrategier. Huruvida de samtalsstrategier som 

presenteras i studiens resultat är verkningsfulla beträffande att hjälpa män, krävs dock ytterligare 

forskning för att utvärdera.                        

 I SOU 2014:6 beskrivs det svenska samhället som präglat av förändring mot ett samhälle med ökad 

jämställdhet mellan könen, samtidigt som många av de normativa mansideal som under decennier 

präglat samhället finns kvar. Att som praktiker i socialt arbete förhålla sig till denna förändring torde 

kräva en medvetenhet kring hur mansideal skapas och reproduceras och hur praktiker själva kan vara 

delaktiga i att ”låsa fast” männen i normativa mansideal, såsom bilden av den starke mannen som inte 

gråter. I de förklaringar till mäns bristande hjälpsökande som presenteras i den aktuella studien 

medvetandegörs de ödesdigra konsekvenser som dessa normativa ideal skulle kunna få för män med 

psykiska ohälsa. Den aktuella studien kan naturligtvis inte användas för att dra några generella 

slutsatser kring vad som orsakat mäns bristande hjälpsökande vid psykisk ohälsa. Dock tyder resultatet 

på att det kan vara av vikt att ha i åtanke inom det sociala arbetets praktik, att normativa mansideal på 
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olika sätt har betydelse för mäns sätt att söka och att ta emot hjälp. I studiens resultat betonas primärt 

vårdens roll för att fånga upp män i riskzonen för suicid. Även praktiker inom socialtjänst kan dock 

komma i kontakt med män i riskgrupper för suicid, exempelvis inom socialtjänstens missbruksenheter 

och i arbete med äldre med somatisk sjukdom (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006) 

Hilte (2014) beskriver i artikeln ”Medikaliseringen av mäns hälsa” att mäns psykiska ohälsa kan 

ges uttryck i form av tillexempel alkoholmissbruk. Socionomer inom exempelvis missbruksvård bör 

därför medvetandegöra sig om att ett missbruk, såsom av alkohol, kan vara uttryck för psykisk ohälsa 

och uppmärksamma signaler på om de män som påträffas i möten inom missbruksenheter uppvisar 

symptom på allvarlig psykisk ohälsa som kan innebära risk för suicid.        

 Tänkbart är att socionomer som arbetar inom missbruksenheter skulle kunna använda sig av den 

typ av kreativa följdfrågor som återges i relation till den symptomkritiska strategin i studiens resultat, 

för att upptäcka psykisk ohälsa hos män med missbruksproblematik. Som nämnts, under tidigare 

analysavsnitt, uppvisar den symptomkritiska strategin likheter med de metoder för att fånga upp män 

med psykisk ohälsa som betonas i GMDS, Gotland Male Depression Scale. GMDS utarbetades under 

Gotlandsprojektet (se rubrik 2.5.4 Gotlandsprojektet) som verktyg för allmänläkare att använda sig av 

för att identifiera män i riskzonen för suicid. Tänkbart är att socionomer skulle kunna använda 

liknande verktyg för att fånga upp män i riskzonen för suicid, exempelvis inom socialtjänstens 

missbruksenheter eller vid biståndsbedömning. 

Frågan om behovet av att utveckla breda suicidpreventiva interventioner för att nå män, i likhet 

med de interventioner som används inom våldsprevention har lyfts (Hyllander, 2014) 

Då vikten av att inte reproducera normativa mansideal i arbetet inom vård och omsorgsrelaterade 

yrken betonats (SOU 2014:6) skulle det dock även kunna vara problematiskt att utarbeta anpassade 

metoder för män. Detta då personer som inte identifierar sig med de mansbilder som metoderna är 

utarbetade ifrån, skulle kunna känna sig exkluderade och falla utanför hjälpinsatsens ram. Även i den 

aktuella studien återfinns, i likhetsstrategin, uppfattningen om att det är viktigt att suicidpreventiva 

metoder inte könsanpassas. För att kunna svara på frågan om eller hur suicidpreventiva metoder 

särskilt utformade för män bör utvecklas i en svensk kontext, samt huruvida de är lämpliga att använda 

inom det sociala arbetets praktik, krävs omfattande forskning kring detta.         

 De informanter som intervjuats i studien har starkt betonat vårdens ansvar för att fånga upp män i 

riskzonen för suicid. Varför studiens informanter inte betonat socialarbetares roll i suicidpreventivt 

arbete är svårt att veta. Tänkbara orsaker kan vara att psykisk ohälsa i första hand ses som en fråga för 

vården eller att man vill undvika att kritisera socialarbetares arbete i närvaro av två blivande 

socionomer. Oavsett vad orsakerna är, blir det viktigt för oss blivande socionomer att själva ta ansvar 

för att tillägna oss kunskap i dessa frågor eftersom vårt ansvar kanske inte understryks i samma grad 

som vårdens. Vi har ett stort ansvar för suicidpreventiva åtgärder då vi möter många riskgrupper 

(Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  Dock är studien alltför begränsad för att kunna 
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dra några generella slutsatser kring hur aktörer inom den ideella sektorn ser på socialarbetares roll i det 

suicidpreventiva arbetet, då vi riktat specifikt fokus endast mot suicidpreventivt arbete med män.   

9.3 Förslag på fortsatt forskning och slutord 

Då vi sökt information om organisationernas arbete har vi funnit det svårt att hitta forskning eller 

beskrivningar kring hur de olika organisationer som verkar på det suicidpreventiva området förhåller 

sig till varandra ifråga om värdegrunder, arbetssätt etc. I en fortsatt studie skulle det därför vara 

intressant att undersöka hur olika suicidpreventiva aktörer inom den ideella sektorn förhåller sig till 

varandra. Exempelvis skulle man kunna undersöka hur rollfördelningen mellan organisationerna ser ut 

ifråga om olika former av suicidpreventiva insatser samt hur organisationerna själva beskriver eller 

motiverar denna rollfördelning. Detta då det är av vikt för praktiker inom socialt arbete att samverka 

med aktörer inom den ideella sektorn som arbetar med suicidprevention och då representanter för den 

ideella sektorn även utbildar praktiker inom socialt arbete (Folkhälsomyndigheten, 2015).    

 En intressant aspekt av resultatet, som på grund av studiens utformning och syften fått begränsat 

utrymme, är hur informanterna tolkar och refererar till tidigare forskning om mäns hälsa och 

maskulinitetsideal. Denna aspekt berör frågan om hur forskningsproduktion inom exempelvis 

hälsovetenskap, genusvetenskap och socialt arbete omsätts i och legitimerat konkret suicidpreventivt 

arbete. I en fortsatt studie skulle genom exempelvis diskursanalys kunna hur maskulinitet konstrueras 

med hjälp av begrepp från olika kunskapstraditioner och discipliner. Detta för att utreda hur dessa 

kunskapstraditioner på olika sätt kan påverka bemötandet av och förståelsen av mäns psykiska hälsa. 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka volontärs arbetssätt och 

förhållningssätt inom organisationerna för att utröna om de kan bidra med andra strategier vilka kan 

vara av relevans att nå män. En tänkbar studie är även att upprepa undersökningen med personer 

verksamma inom vård eller socialtjänst och jämföra resultaten med den aktuella studiens resultat i 

syfte att utröna skillnader i aktörernas arbetssätt. För att en sådan studie skulle generera resultat av mer 

generell relevans, krävs det att den aktuella studien upprepades med ett större materialunderlag.  

Den aktuella studien baseras på ett litet material. De förklaringar till att män inte söker hjälp vid 

psykisk ohälsa och de strategier för att arbeta suicidpreventivt med män som identifierats i studien kan 

därför på intet sätt sägas vara giltiga för hela den ideella sektorns suicidpreventiva arbete med män. 

Dock skulle den analys och den diskussion kring dessa förklaringar och strategier, som presenteras i 

studien, kunna vara av viss relevans. Detta i form av att eventuellt utgöra ett litet bidrag i den fortsatta 

diskussionen kring behovet av eller utformningen av särskilda metoder, interventioner och arbetssätt 

för att nå och hjälpa fler män i det suicidpreventiva arbetet.   
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Bilaga 1 
Brev till informanter med information kring etik och studiens syfte 

Nedan följer det brev som skickats ut till alla informanter innan intervjuerna ägde rum:  

Hej! 

Vi kontaktar dig angående några saker vi önskar att du läser och funderar över inför intervjutillfället. 

Om du inte hinner ta ställning till dessa frågor innan vårt möte kan vi givetvis prata vidare om detta på 

plats.                              

 Vi har under veckan arbetat vidare med vår teoretiska bakgrund i studien och kommit fram till att 

vi behöver justera vårt syfte en aning. Det handlar inte om några stora ändringar men vi måste givetvis 

informera dig om det bearbetade syftet, så att du kan ta ställning till om du fortfarande vill delta i 

studien.  

Syfte: 

Studiens syfte är att undersöka hur individuell förståelse av mäns hjälpbehov och hjälpsökande vid 

psykisk ohälsa och suicidrisk kan omsättas i och legitimera konkret suicidpreventivt arbete.    

 Syftet uppnås genom en analys av intervjuer genomförda med representanter från ideella 

suicidpreventiva organisationer. Analysen av materialet genomförs utifrån genusteori.  

Frivilligt deltagande: 

Du väljer själv om du vill delta i studien. Om du av någon anledning vill avbryta en påbörjad intervju, 

eller om du vill att något av det du sagt inom ramen för intervjun inte skall nämnas i den slutgiltiga 

studien, har du alltid rätten att bestämma detta.                 

 Om du av någon anledning inte vill delta i studien kan du när som helst kontakta oss och avboka 

intervjun. Även i ett senare stadium av studien har du alltid rätt att be oss stryka sådant du inte vill 

skall nämnas i studien.  

Anonymitet och inspelning:  

Innan intervjun önskar vi att du tar ställning till hur du förhåller dig till anonymitet i studien:  

 Får vi spela in under intervjun? 

 Vill du omnämnas med ditt namn eller inte i studien? 

 Vill du att vi skriver ut din exakta post inom organisationen eller inte? 

 Vill du att vi i studien beskriver inom vilken organisation du är verksam eller skall vi bara 

omnämna organisationen som en av flera verksamma idéburna organisationer inom det 

suicidpreventiva området?  

Du väljer hur du ställer dig till dessa frågor, och du kan alltid kontakta oss och revidera dina svar i 

efterhand om du skulle ändra dig på någon punkt.  

Användning av intervjumaterial: 

Intervjun kommer att användas som en del av materialinsamlingen till vår kandidatuppsats på 

socionomprogrammet på Ersta Sköndal Högskola. Materialet vi samlar in kommer endast att användas 

till denna studie, och inte i några andra sammanhang.             
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 Uppsatsen kommer i slutet av terminen, det vill säga i mitten av juni, att publiceras i databasen 

DIVA och blir således tillgänglig för allmänheten. Innan detta sker kommer du givetvis kontaktas, få 

en kopia av uppsatsen och återigen få godkänna att studien publiceras i denna form.      

   

Förvaring av material 

Uppgifter och material från ditt deltagande i studien kommer att förvaras och hanteras så att inte 

obehöriga kan identifiera dig och din organisation fram till dess att studien publiceras. Vill du kan du 

självklart välja att vara anonym även när studien publicerats. 

Vänliga hälsningar 

Ina Franzén 0703870269  

Tove Råberg 0703553414 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

1. Gå igenom de etiska aspekter som tagits upp i brevet till informanten, försäkra om att brevet är 

läst, fråga om det finns några oklarheter, frågor etc. 

2. Får vi skriva ut organisationens namn och din position? Vill du omnämnas med ditt riktiga 

namn? (Poängtera att det alltid finns möjlighet att återkomma till oss och be oss stryka delar 

av intervjun, eller helt dra tillbaka intervjun. Informanten kommer att delges materialet innan 

publicering för godkännande). 

3. Får vi spela in intervjun? 

4. Du svarar för sig själv, då den individuella förståelsen undersöks. Åsikterna behöver därför inte 

vara representativa för din organisation. 

5. Genomgång av intevjuns upplägg.  En intervjuare, den andre finns med och lyssnar, antecknar 

och ställer eventuellt kompletterande frågor. 

6. Finns det några övriga frågor? Om inte, kan intervjun inledas? (Sätt igång bandspelare om det är 

godkänt). 

7. Be informanten kort beskriva sin roll inom organisationen. 

 -Hur länge har du jobbat inom organisationen? 

- Är du anställd eller arbetar på frivillig basis? 

8. Be informanten beskriva vad suicidprevention innebär personligen. 

9. Preventivt arbete med män: 

Hur arbetar du suicidpreventivt med män? 

Skiljer det sig från hur du arbetar suicidpreventivt med kvinnor? 

Är det/varför är det, viktigt att arbeta suicidpreventivt med män? 

Ser du några problem med att arbeta specifikt med män? I så fall, varför? 

10. Upplevelse av hjälpbehov hos män 

Vilka hjälpbehov upplever du finns hos män som befinner sig i riskzonen för 

självmord? 

Är dessa behov likadana hos kvinnor, eller skiljer de sig åt? 

Om de skiljer sig åt, varför? 

11. Upplevelse av hjälpsökande hos män 

På vilket sätt upplever du att män som befinner sig i riskzonen för självmord söker 

hjälp? 

Finns det något i mäns hjälpsökande som skiljer sig åt i relation med kvinnors 

hjälpsökande? 

Om du upplever en skillnad, vad tror du den skillnaden grundar sig i? 

12. Mäns överrepresentation 
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Män är överrepresenterade när det handlar om självmord, har du några tankar kring 

det? 

Vill du tillägga något mer? 
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Bilaga 3 
Ersta Sköndals databas, tidskrifter och e-böcker 

 män* frivilligorganisationer* 0 träffar 

suicid* män* idéburna organisationer* 0 träffar 

ideellt* arbete* män* suicid* 0 träffar  

män* suicid* 4 träffar- handlar om suicidprevention generellt  

men* suicid* non-governmental organization* 0 träffar 

men* suicid* voluntary organization 0 träffar 

suicideprevention* voluntary organization* 0 träffar  

suicideprevention* non-governmental organization* 0 träffar 

men* suicide* voluntary work* 0 träffar 

suicidprevention* voluntary organisations*0 träffar 

självmordsprevention* 0 träffar  

 

Academic Search Complete  

men* suicid* non-governmental organization* 6 träffar. Exempelvis studier om män med somatiska 

sjukdomar eller homosexuella män. 

men* suicid* voluntary organization* 56 träffar om exempelvis dödshjälp och ungdomar. Även 

generella studier om frivilligorganisationer och generella studier om suicidprevention återfinns.   

suicideprevention* voluntary organization* 0 träffar 

suicideprevention* non-governmental organization* 0 träffar 

men* suicide* 15732 träffar. Homosexualitet bland män är ett återkommande tema, män som är 

veteraner likaså. Studier rörande missbruk och psykiska sjukdomar återfinns även i stor utsträckning. 

 

Swepub 

män* frivilligorganisationer* 11 träffar på teman som: HIV, hemlöshet, hedersproblematik 

suicid* män* idéburna organisationer* 0 träffar 

ideellt* arbete* män* suicid* 0 träffar 

män* suicid* 22 träffar varav 1 relevant. 

men* suicid* non-governmental organization* 0 träffar 

men* suicid* voluntary organization* 0 träffar 

suicideprevention* voluntary organization* 0 träffar 

suicideprevention* non-governmental organization* 0 träffar 

men* suicide* voluntary work* 1 relevant träff. 

suicidprevention* voluntary organisations* 0 träffar 

självmordsprevention* 5 träffar. Ingen berör dock män specifikt.  
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Bilaga 4  
 
 

WHO:s konkreta råd för professionella inom media   

 

1. Ta tillfället i akt att informera allmänheten om självmord 

2. Undvik sensationsspråk eller språk som normaliserar självmord eller presenterar det 

som en lösning på problem 

3. Undvik framträdande placering och undvik upprepning av berättelser om självmord 

4. Undvik att beskriva metoden som användes för ett fullbordat självmord eller för 

självmordsförsök   

5. Undvik att använda detaljerad information om platsen där självmordet eller 

självmordsförsöket genomfördes  

6. Försiktighet bör iakttas vid rubriksättning 

7. Använd foton och videobilder varsamt 

8. Var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självmord 

9. Visa varsam respekt för de efterlevande och andra berörda 

10. Ge information om var hjälp finns 

11. Var uppmärksam på att även mediefolk själva kan vara direkt eller indirekt berörda 

och därmed mer eller mindre sårbara och påverkade av berättelser om självmord 


