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Sammanfattning 
    
Forskning visar att allt fler barn och ungdomar i Sverige utvecklar psykisk ohälsa. I Sverige 
finns olika instanser dit ungdomar kan vända sig om de mår dåligt och är i behov av 
samtalsstöd. En av dessa platser är ungdomsmottagningen som riktar sig till både killar och 
tjejer. Gruppen killar utgör idag en minoritet på ungdomsmottagningarna. Samtidigt pekar 
forskning på att depression och självmord bland killar ökar. Förhållandevis få studier har 
undersökt hur kuratorer som är verksamma på ungdomsmottagningar upplever arbetet med 
killar samt orsaker till att så få killar söker stöd. Syftet med denna uppsats är därför att 
undersöka kuratorers erfarenheter av killars inställning till att söka samtalsstöd på 
ungdomsmottagningar. För att uppnå detta syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med 
tio kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar runt om i Sverige. Studien har en 
socialkonstruktivistisk ansats och materialet har analyserats genom en innehållsanalys. Vidare 
har socialkonstruktivsm, genusteori och Scheffs teori om skam applicerats på materialet för 
att få en djupare förståelse. Studiens resultat visar att det framför allt är samhällsnormer som 
påverkar killars inställning till att söka samtalsstöd. Resultatet skildrar även informanternas 
gemensamma tankar om att killars känslospråk inte är lika utvecklat som hos tjejer. De har 
från ung ålder lärt sig att hålla känslor inom sig och blivit uppmuntrade till självständighet.  
Informanterna är eniga om att normerna måste ändras för att en förändring ska kunna ske. 
Resultatet framhåller även att ungdomsmottagningarnas utåtriktade arbete är viktigt för att 
kunna nå ungdomar och i synnerhet killar.  
 
     
Nyckelord: Killar, samtalsstöd, kuratorer, ungdomsmottagningar. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har flera rapporter och undersökningar visat att allt fler barn och 
ungdomar i Sverige utvecklar psykisk ohälsa (SOU 2010:80). I media debatteras det 
återkommande om unga tjejer och deras välmående då flera rapporter visat att tjejer i 
jämförelse med killar bland annat lider av mer stress, psykiska besvär och självskadebeteende. 
Inte lika ofta står det skrivet om killar och deras psykiska hälsotillstånd. I en rapport från 
Socialstyrelsen (2009a) framkommer att dubbelt så många killar som tjejer begår självmord 
och att självmord är en vanlig dödsorsak i åldrarna 16-24. I linje med detta visar en Statlig 
offentlig utredning (SOU 2006:77) att det skett en ökning av sjukvårdstillfällen på grund av 
depression för killar i åldrarna 15-19. Detta sammantaget belyser att även killar mår psykiskt 
dåligt och att deras hälsa har försämrats. 
 
I Sverige finns olika instanser dit ungdomar kan vända sig för samtalsstöd. Under skoltiden 
kan ungdomar söka stöd hos kuratorn på skolan och de har även möjlighet att vända sig till 
vårdcentraler, psykologer och terapeuter. En instans som är till för de unga under hela deras 
uppväxt är ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen tar emot unga som är i behov av 
hjälp och stöd gällande deras sexuella, fysiska och psykiska hälsa. Besöken på 
ungdomsmottagningen är kostnadsfria och ungdomen kan söka sig dit utan att någon i dennes 
närhet behöver få veta det.   
 
Trots den rådande psykiska ohälsan bland unga killar är idag endast 10-19 procent av 
besökarna på Sveriges ungdomsmottagningar killar och av dessa är inte alla där för 
samtalsstöd (RFSU, 2012:9). Killar är ofta karaktäriserade som ovilliga att be om hjälp när de 
inte mår bra. Det finns stereotypa bilder av att killar har svårt att tala om känslor och att de 
hellre håller sina känslor inom sig än att söka hjälp hos professionella. Forskning stöder denna 
föreställning om att män är mindre villiga än kvinnor att söka stöd för psykisk ohälsa (Slone, 
Meir & Tarrasch, 2013, Rickwood, Wilson & Ciarrochi, 2005, Addis & Mahalik, 2003). Den 
empiriska forskningen och de allmänna samhällsbilder som finns väcker viktiga frågor för de 
som arbetar med att tillgodose unga killar med samtalsstöd. Vad är det som gör att många 
killar har svårt att be om hjälp? Hur ser de professionella på problemet och hur tänker de 
kring maskulinitetsnormer och stereotyper kopplat till hjälpsökande beteenden? 
 
Det kan ses som ett samhällsproblem att unga killar inte samtalar om sitt mående. Det finns 
en risk att killars problem förvärras så att de på sikt utvecklar psykisk ohälsa eller att de rent 
utav inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv, vilket forskning visar blir allt vanligare. Vi 
hävdar att killar, precis som tjejer, kan behöva samtala om sina känslor och vi vill på grund av 
detta rikta fokus på ungdomsmottagningen som en plats för ungdomar att få stöd och hjälp. I 
denna studie vill vi lyfta fram vad kuratorer på ungdomsmottagningar har för erfarenheter av 
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killars inställning till att söka samtalsstöd. På så vis hoppas vi kunna bidra med en bild av hur 
kuratorer tänker kring detta och vilka problem de identifierar i frågan. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka kuratorers erfarenheter av killars inställning till att söka 
samtalsstöd på ungdomsmottagningar. Vi vill skapa förståelse för hur samhällskonstruktioner 
och könsroller påverkar unga män. Detta för att problematisera det faktum att killar i mycket 
mindre utsträckning än tjejer söker sig till ungdomsmottagningar.  
 
Frågeställningar som ska besvaras är: 
 

• Vad uppfattar kuratorer anledningarna vara till att så få killar söker samtalsstöd på 
ungdomsmottagningar? 

• Hur beskriver kuratorer ungdomsmottagningarnas arbete med killar? 

1.3 Disposition 

I studiens inledande kapitel redogörs för tidigare forskning inom området. Därefter följer ett 
avsnitt där de teoretiska utgångspunkterna för studien presenteras. Efterföljande kapitel 
behandlar studiens metodval, genomförandet av intervjuerna samt analysmetod. Även 
reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etiska överväganden diskuteras i detta avsnitt. 
Sedan presenteras studiens resultat och kopplas till de valda teorierna. I det sista kapitlet 
diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning samt studiens metod- och teorival. 
Studien avslutas med implikationer för det sociala arbetet och förslag på vidare forskning. 
 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras vad forskning kommit fram till inom närliggande områden för 
studien. Den tidigare forskning som presenteras berör ämnen som ligger till grund för vårt 
syfte och frågeställningar. Denna handlar således om psykisk ohälsa, ungdomsmottagningar 
och kuratorer, ungdomars inställning till att söka stöd i allmänhet och könsroller. 
Inledningsvis redogör vi för några svenska rapporter om hälsotillståndet bland unga och 
ungdomsmottagningars betydelse. Presentationen av tidigare forskning om psykisk ohälsa 
bland unga syftar till att introducera läsaren i ämnet och kommer inte diskuteras i resultat- och 
diskussionsdelen. Därefter presenteras mer akademisk forskning vars resultat har 
beröringspunkter nära syftet med uppsatsen. Avsnittet avslutas med en kort diskussion om 
behovet av forskning. Urvalet för vår sökning är baserat på både svensk och internationell 
forskning för att täcka ett bredare perspektiv av vad tidigare forskning kommit fram till. Det 
akademiska material som fanns att tillgå om ämnet var främst internationellt och då det i de 
flesta länder inte finns någon motsvarighet till ungdomsmottagningar presenteras forskning 
som berör samtalsstöd för killar i stort.  
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2.1 Psykisk ohälsa bland unga 

Det framkommer av tidigare forskning att allt fler ungdomar utvecklar psykisk ohälsa. 
Projektet Skolbarns hälsovanor genomför på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) 
vart fjärde år en enkätundersökning med syftet att få bättre kunskap om vilka levnadsvanor 
och förhållanden som unga anser är viktiga för deras hälsa. Enkätundersökningen från 2013 
visade att andelen 13- och 15-åringar som har haft minst två psykosomatiska besvär per vecka 
det senaste halvåret, successivt har ökat. Sedan enkätundersökningarna började utföras 1985 
har det fram tills 2013 skett en fördubbling både för tjejer och killar. (Folkhälsomyndigheten, 
2014) 
 
Det finns i nuläget inget klart svar på varför andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökar, utan 
det verkar finnas flera förklaringar. Ökningen kan bero på samhällsförändringar eller 
förändringar i miljöer där de unga vistas, exempelvis i skolan och i hemmet. Andra faktorer 
som kan vara bidragande är ökade krav på utbildning och ökad individualisering. Under 90-
talet var det betydligt fler ungdomar som studerade eller arbetade än vad det är idag och då 
utbildning/arbete hör samman med god hälsa påverkar det ungdomarna. Den ökade 
individualiseringen innebär att människor inte längre föds in till förutbestämda uppgifter och 
roller i livet. Idag är det upp till var och en att göra något med livet och förverkliga sig själv. 
Ökningen av den psykiska ohälsan kan även bero på individuella faktorer som är kopplade till 
uppväxten och den psykiska utvecklingen. Det krävs dock djupare analyser för att fastställa 
vilka dessa individuella faktorer kan vara och hur de påverkat utvecklingen. (Socialstyrelsen, 
2013:28-29, Folkhälsomyndigheten, 2014) 
 

2.2 Ungdomsmottagningar och kuratorer 

I en Statlig offentlig utredning (SOU 2006:77) där ungdomars livssituation utifrån stress och 
dess konsekvenser för psykisk ohälsa analyserades, uppges ungdomsmottagningar som 
särskilt viktiga för gruppen unga. Utredningen belyser fördelen med att ungdomsmottagningar 
står fria från skolan, vilket innebär att ungdomar som inte känner sig trygga i skolan kan 
vända sig dit istället. Trots detta visar andra undersökningar att många killar inte är medvetna 
om att ungdomsmottagningar erbjuder samtalsstöd. Som nämns i inledningen är endast 10-19 
procent av besökarna på Sveriges ungdomsmottagningar killar och av dessa är inte alla där för 
samtalsstöd (RFSU, 2012:9). I en rapport, baserad på enkäter och nio fokusgruppsintervjuer 
där både ungdomar och personal från ungdomsmottagningar medverkat, uppger flera killar att 
de associerar ordet ungdomsmottagning med könssjukdomar, gratis kondomer samt 
sexualrådgivning och inte en plats dit de kan vända sig vid psykiska och psykosociala 
problem (Västra Götalandsregionen, 2010). Att killar saknar kunskap om 
ungdomsmottagningens fullständiga verksamhet tyder på brister i det utåtriktade arbetet på 
mottagningarna. Socialstyrelsen (2000) har även uttalat sig kring detta och hävdar att 
ungdomsmottagningarna måste förbättra och intensifiera det utåtriktade arbetet för att öka 
andelen manliga besökare (Socialstyrelsen, 2000).  
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Bolin (1997) driver en annan tes kring detta i en utvärdering av ett killprojekt som 
genomfördes med ungdomsmottagningar runt om i Sverige. Han menar att vi inte ska utgå 
från att ungdomsmottagningen är den givna platsen för killar. Istället för att fundera över hur 
vi ska få killar till ungdomsmottagningarna, bör fokus riktas på arbetet med killar och deras 
behov. För att nå killar kan det vara nödvändigt att förstå att grundförutsättningarna kan se 
olika ut för killar och tjejer. (Bolin, 1997:10)  
 
Det är viktigt att kuratorerna på ungdomsmottagningarna besitter kunskap om killars behov 
och att de har ett gott bemötande mot dem (Socialstyrelsen, 2000). Johansson och Olsson 
(2013) genomförde en studie där de undersökte vikten av ett gott bemötande. 
Totalt intervjuades tio professionella, däribland kuratorer, från olika instanser angående deras 
kontakt med deprimerade killar. Det konstaterades att den professionella måste vara medveten 
om sin egen uppfattning av hur en kille bör vara och vad denne tror att killen vill samtala om.  
Föreställningar om att killar har svårt att tala om känslor och visa sig svaga kan hindra den 
professionella från att ge samtalsstöd likt det som ges tjejer. I studien medger flera 
informanter att de ofta har kortare samtal med killar än med tjejer på grund av rädsla att 
skrämma iväg killarna om det blir för långa samtal. Detta utifrån den egna tanken om att 
killarna inte vill vara där. (Johansson & Olsson, 2013) Det bör dock tas i beaktande att studien 
är gjord på relativt få informanter och att det inte enbart var kuratorer på 
ungdomsmottagningar som deltog. Vi finner det dock intressant att lyfta fram professionellas 
syn på de svårigheter som finns i samtal med killar. Det är viktigt att den yrkesgrupp som 
arbetar med att ge samtalsstöd till ungdomar innehar kompetens och känner trygghet i arbetet 
de utför.  
 
Addis och Mahalik (2003) beskriver, likt Johansson och Olsson (2013), att de professionella 
som arbetar med att ge samtalsstöd måste vara medvetna om de hinder, i form av normer och 
könsstereotyper, som killar kan stå inför när de vill söka hjälp. Dessutom bör de 
professionella utbildas för att kunna arbeta med killar på bästa sätt och kunna handskas med 
problemen som finns på grund av dessa hinder. (Addis & Mahalik, 2003) 
 
Socialstyrelsen (2009b) genomförde år 2009 en inventering för att kartlägga vilka metoder 
och arbetssätt Sveriges ungdomsmottagningar använder för att förebygga och minska 
utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga. Enkäter skickades ut till 128 mottagningar runt 
om i Sverige, varav 58 procent av dessa medverkade. I undersökningen framkom att 
majoriteten av de tillfrågade mottagningarna hade samma typ av verksamhet både för killar 
och tjejer. (Socialstyrelsen, 2009b) 
 
Gottlieb, Christiansen, Segebaden och Wiksten-Almströmer (1998) skriver i Läkartidningen 
om en särskild pojkmottagning som under två år prövades på en ungdomsmottagning i 
Stockholm. Mottagningen hade under två timmar i veckan en drop in-tid då endast killar fick 
besöka ungdomsmottagningen. Vid besöket fick killarna själva bestämma om de ville ha hjälp 
från en man eller kvinna. En utvärdering av pojkmottagningen visade att antalet besök från 
killar ökade och flera menade att den var välbehövlig. I ostrukturerade intervjuer med killarna 
kom det fram att frånvaron av tjejer i väntrummet är av stor betydelse. Det verkade vara 
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mindre svårt att söka hjälp på en ungdomsmottagning om det inte finns en risk att träffa tjejer. 
(Gottlieb m.fl., 1998)  
 
Utifrån svaren från de 222 killar som deltog i studien hade 42 procent en bestämd 
preferens gällande könet på personen de skulle träffa. 20 procent önskade få träffa en 
kvinna och 22 procent en man. I åldrarna 16-19 hade många en bestämd önskan om könet 
och samtliga killar under 16 år hade som önskemål att få träffa en man. (Gottlieb m.fl., 
1998) Studiens resultat talar för att det bör finnas tillgång till både kvinnlig och 
manlig personal på ungdomsmottagningar. I inventeringen Socialstyrelsen (2009b) 
genomförde fann de att endast tre av mottagningarna som deltog hade manlig personal 
och hävdade att en förändring vore nödvändigt för att kunna locka fler killar till 
ungdomsmottagningarna (Socialstyrelsen, 2009b). 
 

2.3 Ungas inställning till att söka professionell hjälp 

Den tidigare forskning som presenterats ovan har visat att ungdomsmottagningar har svårt att 
nå killar. Det är av intresse att presentera troliga orsaker till detta och vi kommer därför 
redogöra för vad tidigare forskning funnit om könsroller, kopplat till deras inställning, för att 
på så sätt knyta an till vårt syfte och frågeställningar. I en studie gjord av Slone m.fl. (2013) 
svarade 390 elever på High school på hur deras attityder till att söka stöd såg ut. I studien 
framkom att könstillhörighet har en påverkan på ungas inställning att söka hjälp. Den 
allmänna uppfattningen om att tjejer har lättare att söka stöd än killar visade sig stämma 
överens med studiens resultat. Slone m.fl. (2013) styrker detta med att hänvisa till annan 
forskning (Addis & Mahalik, 2003, Vogel & Wester, 2003) som också den bekräftar att 
kvinnor har en mer positiv inställning till att söka stöd. Vidare visar studien att vissa 
ungdomar med psykisk ohälsa upplever det skrämmande att söka hjälp. Majoriteten av 
deltagarna menar att de föredrar att få hjälp och stöd från en närstående istället för att söka 
professionell hjälp. (Slone m.fl., 2013) 
 
Ett liknande resultat framträdde i en studie gjord av Rickwood m.fl. (2005) där kvalitativ och 
kvantitativ data samlades in från ungdomar i åldrarna 12-14 år. Syftet med studien var bland 
annat att undersöka varför så få ungdomar, och i synnerhet unga killar, söker psykosocialt 
stöd. I studien fann de att tjejer är mer benägna att söka hjälp från vänner och 
familjemedlemmar än vad killar är. Tjejer är negativt inställda till att söka professionell hjälp 
för sina psykiska besvär i början av ungdomstiden. Längre in i tonåren förändras dock deras 
inställning och fler tjejer väljer att söka samtalsstöd hos professionella. I samband med att 
tjejer blir äldre föredrar de även att få stöd från vänner istället för föräldrar och familj. Detta 
menar Rickwood m.fl. går helt i linje med det utvecklingsmönster en ungdom går igenom. 
Tonåren är en tid då den unge ska bryta sig fri från sina föräldrar och bli en självständig 
individ. När det kommer till killars inställning till att söka stöd skiljer det sig något från 
tjejers. Killar antyds till skillnad från tjejer söka mindre hjälp genom hela barn- och 
ungdomstiden. Det gäller både från vänner, föräldrar och professionella. Killar är precis som 
tjejer i början av ungdomstiden mer ovilliga att söka stöd från professionella. När tjejer i äldre 
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åldrar söker sig till vänner och professionella, väljer dock killar att inte tala med någon. 
Genom att välja bort dessa alternativ håller de istället sina känslor inom sig. (Rickwood m.fl., 
2005) 
 
Flera forskare lyfter fram att killars inställning till att söka samtalsstöd överlag är negativ 
(Slone m.fl., 2013, Rickwood m.fl., 2005, Addis & Mahalik, 2003). Samtidigt blir det allt 
vanligare bland killar att testa sig för könssjukdomar på internet istället för att vända sig till 
ungdomsmottagningar (Stenqvist, Lindqvist, Almerson, Jonsson & Lander, 2010). Killarna 
missar då den personliga kontakten med ungdomsmottagningen där de skulle kunna få reda på 
att de även tillhandahåller samtalsstöd. Addis och Mahalik (2003) framför en positiv aspekt 
av att ungdomar söker hjälp på internet. De menar att eftersom behovet finns skulle nya forum 
för samtalsstöd, som inte är så traditionella, behövas. Ett alternativ skulle kunna vara 
diskussionsgrupper på internet (Addis & Mahalik, 2003).  
 
Ett intressant resonemang förs av Erik Rova (2009) i en rapport om ett killprojekt han startade 
i Umeå för att undersöka varför killar uteblir från ungdomsmottagningar och som kan kopplas 
till att killar hellre söker hjälp via internet. Rova (2009) menar att killar måste förhålla sig till 
både ungdomsmottagningen som plats och till omvärldens förväntningar. Tjejer har en 
självklar plats på ungdomsmottagningen redan från ung ålder, ofta för preventivmedelsfrågor, 
och etablerar därför en kontinuerlig och förhållandevis oladdad kontakt. För killar ser det 
annorlunda ut då de inte har en lika självklar anledning till att vända sig dit. Vidare resonerar 
Rova (2009) kring de förväntningar och attityder som killar måste förhålla sig till, exempelvis 
hur en kille antas hantera sina problem och om det överhuvudtaget är accepterat att söka 
professionell hjälp som kille. Den maskulinitetsskapande normen som killar förhåller sig till 
är väl värd att vara medveten om i strävan om att öka killars besök på ungdomsmottagningar. 
(Rova, 2009) 
 

2.4  Könsroller   

I en studie om hur bland annat könsskillnader påverkar hur ungdomar söker stöd fann Maschi, 
Schwalbe, Moren, Gibson och Violette (2009) en skillnad mellan hur unga beroende på kön 
kom i kontakt med stödverksamheterna. Det framkom att tjejer oftast blir kontaktade av skol- 
och vårdpersonal när det finns en oro kring ungdomens psykiska hälsa. För killar däremot är 
det vanligare att de får stöd efter att de varit i kontakt med rättsväsendet. Tjejernas problem 
var oftast familjerelaterade medan det för killar vanligen rörde sig om brottslighet och 
problemskapande beteenden. Här beskrivs alltså könstillhörighet som en förklaring till att 
deras problem ser olika ut. (Maschi m.fl., 2009) 
 
Maschi m.fl. (2009) använder två olikartade perspektiv som förklarar könsskillnaderna; det 
biologiska perspektivet och det socialkonstruktivistiska perspektivet. Det biologiska 
perspektivet förklarar mänskliga beteenden och känslor som en kroppslig process. I motsats 
till detta hävdar det socialkonstruktivistiska perspektivet att det är könssocialiseringsprocesser 
som formar ungdomars beteenden. I studien framkommer att det inte endast är ungdomarna 
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själva som påverkas av de sociala konstruktionerna och de rådande könsnormerna, utan även 
familjemedlemmar, vänner och stödverksamheterna. Beroende på könstillhörighet på 
ungdomen som är i behov av stöd agerar människor i dennes kontaktnät utifrån dessa roller 
och normer. På så vis riskerar tjejer och killar anta den könsspecifika roll och agera utifrån de 
känslor, beteende och det psykiska måendet som antas tillhöra könet. (Maschi m.fl., 2009) 
 
Likt Maschi m.fl (2009) menar även MacLean, Sweeting och Hunt (2010) att sociala 
konstruktioner ligger till grund för de rådande könsrollerna. I den utländska studien gjordes 
intervjuer i form av fokusgrupper på 90 ungdomar i åldrarna 10-15 år. De fann att 
könsstereotyper har en negativ effekt på killar eftersom de kan göra dem ovilliga att söka 
hjälp för psykisk ohälsa. Tjejer behöver inte vara mer villiga än killar till att söka hjälp men 
normer kring kön hindrar killar från att frångå normen och de måste således upprätthålla 
bilden av att en kille ska klara sig själv. (MacLean m.fl., 2010) Däremot kan tjejer ha lättare 
för att sätta ord på deras psykiska mående och att det är något de lär sig redan i ung ålder. 
Killar har visat sig mindre benägna att tolka sitt mående som psykisk ohälsa och även visat 
sig mindre benägna att definiera sig själva som sjuka. (Kessler, Brown & Broman (1981) 
	  

2.5 Behovet av forskning 

Under de senaste decennierna har flera internationella studier undersökt skillnader i hur ofta 
män och kvinnor söker hjälp för psykisk ohälsa (Addis & Mahalik, 2003). Liknande svensk 
forskning är inte lika vanligt förekommande, vilket vi anser behöver förändras. Som det 
inledningsvis presenterades i avsnittet har en ökning av psykisk ohälsa skett bland ungdomar. 
Vi ser det därför nödvändigt att undersöka hur det ser ut på de platser där ungdomar kan få 
hjälp med psykisk ohälsa och hur professionella som arbetar på dessa platser ser på 
problemet. Som tidigare nämnts belyser mycket av den akademiska forskningen killars 
inställning till hjälpsökande i stort. I denna studie vill vi lyfta fram ungdomsmottagningen 
som en plats för killar att söka samtalsstöd på. Forskning om kuratorers erfarenheter av killars 
inställning och attityder till att söka stöd på just ungdomsmottagningar är i stort sett 
obefintlig. Vi fann därför intresse att undersöka detta närmare. Den tidigare forskningen 
vittnar också om att det utåtriktade arbetet behöver intensifieras för att nå killar. Det är viktigt 
att synliggöra kuratorers erfarenheter och upplevelser för att en utveckling och förbättring ska 
kunna ske.   
 

3. TEORI OCH BEGREPPSRAM 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ram. Inledningsvis beskrivs social-
konstruktivsm, följt av en presentation av genusteori där vi på grund av teorins omfattning 
valt att fokusera på begreppen genussystem, görandet av kön och hegemonisk maskulinitet. 
Därefter beskrivs Scheffs teori om skam. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 
teorierna med en kort redogörelse för varför de är tillämpbara i studien.  
 



	   8	  

3.1 Socialkonstruktivsm   

I likhet med bland annat Maschi m.fl. (2009) kommer studien utgå från ett social-
konstruktivistiskt perspektiv. Vår uppsats bygger på tanken om att anledningen till att så få 
killar söker sig till ungdomsmottagningar grundar sig i internaliserade normer kring manligt 
och kvinnligt. Det socialkonstruktivistiska perspektivet grundar sig i att ifrågasätta kunskap 
som framställs som given eller bestämd och har funnits länge inom samhällsvetenskapen.  
 
Det var i samband med Berger och Luckmans (1971) introduktion av begreppet sociala 
konstruktioner som socialkonstruktivismen fick större inflytande (Payne, 2005:29). Berger 
och Luckman (1971) menar att den sociala verkligheten utformas genom att människor 
tillsammans skapar gemensamma antaganden om denna verklighet. Alla människor har olika 
uppfattningar om hur verkligheten ser ut, men det skapas en gemensam bild av den genom 
olika sociala processer där vi delar med oss av vår kunskap och gör den objektiv. Enligt 
Payne (2005) blir vissa sociala handlingsmönster till slut invanda och människor börjar 
handla utifrån dessa gemensamma antaganden. Det skapas en överenskommelse bland 
människor om hur vissa delar i samhället bör uppfattas och dessa institutionaliseras och 
legitimeras. Vårt beteende är således delar av sociala handlingsmönster som baseras på delad 
och gemensam kunskap och blir etablerat när många människor uppfattar det som gällande 
för hur något är eller ska vara. Detta menar Payne (2005:30) innebär en cirkulär process som 
går ut på att människan både bidrar till att skapa sociala innebörder inom den ram som finns 
för samhällets struktur, samtidigt som människan också styrs av dessa strukturer. 
 

3.2 Genusteori – genussystem, görandet av kön och hegemonisk 
maskulinitet 

Det teoretiska begreppet genus syftar huvudsakligen till att kartlägga och problematisera 
vilken roll genus och kön har i samhället. Genusteorin innehåller flera dimensioner och 
inriktningar och vi har valt att rikta fokus på begreppen genussystem, görandet av kön och 
hegemonisk maskulinitet. Dessa begrepp är relevanta för vår studie då vi vill undersöka hur 
normerna kring vad som anses som manligt respektive kvinnligt påverkar killar.   
 

Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman introducerade begreppet genussystem i 
Sverige under 1980-talet. Enligt Hirdman (2001) beskriver begreppet en struktur av processer 
och fenomen som resulterar i vissa föreställningar och förväntningar om kön. Genussystemet 
består av två beståndsdelar: särskiljandet av manligt och kvinnligt och upprättandet av det 
manliga som norm (Hirdman, 2001).  Isärhållandet av könen konstrueras genom det som 
Hirdman benämner som genuskontrakt. Genuskontraktet kan ses som en osynlig 
överenskommelse mellan könen om vilkas egenskaper som definierar en man respektive en 
kvinna. Själva särskiljandet av könen sker genom skilda aktivitetssfärer och genom att 
kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper. Dessa könsroller skapas och upprätthålls sedan 
genom sociala interaktioner. Hirdman (2001) hävdar att könen även ordnas hierarkiskt där 
männen står högst och har en överordnad maktposition. Mannen är samhällets norm och 
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kvinnlighet konstrueras i förhållande till den manliga normen. Kvinnor tillskrivs bland annat 
egenskaper som passiva och svaga, medan männen antas ha de motsatta egenskaperna, det vill 
säga vara starka och aktiva. (Hirdman, 2001:84)  
 

Den feministiska teoretikern Judith Butler (1990) menar att vi kodar kroppar i kön på grund 
av de rådande genusnormerna. Detta benämner Butler (1990) som görandet av kön. 
Människor tillskrivs utifrån kön vissa egenskaper baserade på genusnormer, vilket gör att vi 
har olika föreställningar om vad män respektive kvinnor har för karaktärer. Kvinnor förväntas 
bland annat vara relationsinriktade och känslosamma medan männen antas vara mer 
självständiga och målmedvetna. Dessa normer för maskulinitet och femininet är med oss från 
att vi föds in i världen. Individer som håller sig inom ramen av den antagna normen och lever 
upp till förväntningarna accepteras av omgivningen, medan individer som överträder 
genusnormerna ifrågasätts och osynliggörs. Görandet av kön är dock inte statiskt, utan kan 
variera över tid och beroende på kontext. Hur genus görs i ett sammanhang behöver inte 
överensstämma med hur det görs i ett annat. (Butler, 1990) 
 

För att få ytterligare förståelse för normerna kring maskulinitet och deras inverkan på killar 
används begreppet hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet syftar till den 
idealiserade bilden av manlighet som finns i vårt samhälle. Begreppet myntades av Raewyn 
Connell (2005) som menar att det finns ett idealiserat sätt att vara man på, vilket förutsätter att 
andra män positionerar sig i relation till idealet och legitimerar den genusordning som innebär 
mäns underordning av kvinnor (Connell, 2005).  
 

Den hegemoniska maskuliniteten är följaktligen en ledande och statusfylld position som 
många män strävar efter och förhåller sig till. Maskuliniteten har stor påverkan på männens 
identitetsutveckling och skapar hierarkier mellan dem. Den skapas gemensamt i relationen 
mellan kulturella ideal som ålder och utseende samt institutionell makt som kön och klass. 
Män och kvinnor kan utmana hegemonin genom att förändra de kulturella idealen eller genom 
att öka den institutionella makten. Det innebär att maskuliniteten kan ändras i olika historiska 
och kulturella sammanhang. (Connell & Messerschmidt, 2005) Detta kan bland annat kopplas 
till att det under de senaste årtiondena blivit vanligare att män tar större ansvar för relationer, 
barn och familj (Hovelius & Johansson, 2004:42). 
 

3.3 Scheffs teori om skam  

Som Gottlieb m.fl. (1998) visat känner killar ofta skam inför att befinna sig på 
ungdomsmottagningen, vilket kan hindra dem från att söka stöd. Scheffs teori om skam kan 
ge ytterligare en vinkling av varför vissa killar motsätter sig att söka professionell hjälp. 
Teorin bygger på uppfattningen om att skam och stolthet är två av våra starkaste och mest 
grundläggande känslor som finns med i alla våra sociala interaktioner. Dessa två emotioner 
påverkar de sociala band som finns mellan individer och grupper och signalerar tillståndet på 
dessa. Att ha trygga sociala band är viktigt för en individ då det får individen att känna sig 
komplett. (Scheff, 1990:15) Teorin utgår från att människan ser sig själv ur andra människors 
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perspektiv. Vi värderar och betraktar således oss själva utifrån hur vi tror att andra människor 
uppfattar oss. (Scheff, 1990) 
 
Människor strävar ständigt efter att känna samhörighet och gemenskap med andra människor 
eftersom det kan resultera i starka sociala band. I samband med att människor känner 
samhörighet upplever de en känsla av stolthet. Emotionen skam kan ses som en motsats till 
stolthet. En uttrycksform av skam är den förbisedda skammen. Den uppkommer när en 
individ försöker undvika skammen, till exempel genom intensiva tankar eller handlingar. 
Skammen infinner sig när människan upplever att de sociala banden är hotade. Den fungerar 
som en social kompass som visar människan vad som är acceptabelt att göra och vad som inte 
är acceptabelt. Skammen uppstår när människor är på väg att träda över en gräns och göra det 
som anses vara oacceptabelt av andra. För att inte riskera att uppleva känslan kan människor 
undvika vissa handlingar som kan ge upphov till skam. (Scheff, 1990:15)   
 
Känslan skam är en av många känslor som kan anses förbjudna för män. Killar som är 
uppväxta i den västerländska kulturen har tidigt fått lära sig att känslor som kärlek, rädsla, 
sorg och skam är kopplade till sårbarhet och svaghet, varför de ska trängas undan. Detta 
kallas med ett annat ord för emotionell tystnad och innebär att sårbara känslor inte bör 
uppvisas, varken för andra eller för en själv. Skammen kan i denna process omvandlas till 
argsinthet och utåtagerande hos män då det kan ses som en styrka. Männen väljer då att 
antingen vara tysta för att dölja sin sårbarhet eller få ut den genom exempelvis våld. (Scheff 
2006) Detta ligger helt i linje med de iakttagelser Maschi m.fl. (2009) gjort om att killar som 
söker stöd oftare varit i kontakt med rättsväsendet. 
 

3.4 Sammanfattning 

De ovanstående teorierna kompletterar varandra väl då de hjälper oss att analysera vårt 
material ur olika perspektiv. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ger oss möjlighet att 
undersöka vilken påverkan samhällsnormer har på hur unga killar har socialiserats in i 
samhället och till olika sociala grupper. Att analysera sociala konstruktioner, som 
exempelvis genus, kan ge oss förståelse för hur beteenden och identiteter skapas i sociala 
relationer. Det kan följaktligen förklara vad som hindrar killar från att söka samtalsstöd. 
Genom att anamma Hirdmans och Butlers tankesätt kan vi lättare förstå bakomliggande 
strukturer som bidrar till att killar och tjejer agerar och tänker olika. Det kan hjälpa oss att 
få större förståelse för varför det anses vara mer acceptabelt för tjejer att tala om känslor och 
visa sig sårbara, än för killar.  Begreppen genussystem och görandet av kön är relevanta för 
vår studie då vi vill undersöka hur normerna kring vad som anses som manligt respektive 
kvinnligt påverkar killars inställning till att söka stöd. Begreppet hegemonisk maskulinitet ger 
oss ytterligare förståelse kring maskulinitetsnormer och vilken inverkan de har på killar. 
Scheffs teori om skam är även den tillämpbar i studien då teorin kan förklara varför vissa 
killar känner ett motstånd till att söka professionell hjälp. 
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4. METOD 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens metod. Inledningsvis presenteras 
studiens metodologiska ansats, vilken är kvalitativ med en socialkonstruktivistisk ansats. 
Därefter redogörs för vår förförståelse följt av en beskrivning av tillvägagångssättet gällande 
urval och avgränsningar, intervjumetod, genomförandet av intervjuerna samt analysmetod. 
Vidare presenteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 
beskrivs de etiska ställningstagandena. 
 

4.1 Metodologisk ansats 

För att uppfylla studiens syfte – att belysa vilka erfarenheter kuratorer har av killars 
inställning till att söka samtalsstöd på ungdomsmottagningar – har vi valt en kvalitativ 
forskningsansats i denna studie. Genom detta angreppssätt tillåts forskaren att ta del av 
människors berättelser, tankar, känslor och kunskaper kring forskningsämnet. Fokus för 
denna studie är att undersöka människors upplevelser och erfarenheter, vilket stämmer 
överens med den kvalitativa forskningens användningsområde och därmed motiverar valet till 
studien. (Bryman, 2002) Som tidigare nämnts i teoriavsnittet utgår studien från ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt som innebär att vi förstår verkligheten som socialt konstruerad 
av människor (Payne, 2005). För att kunna få en inblick i skapade konstruktioner genom 
människor i interaktion, erfordras någon form av kvalitativ metodik. 
 

4.2 Förförståelse 

Ödman (2007:102) hävdar att det är nödvändigt med förförståelse för att överhuvudtaget få ett 
intresse för ett forskningsämne. Genom förförståelse får vi, både medvetet och omedvetet, en 
riktning i vårt sökande vilket kan påverka hur vi väljer att studera vårt ämne. Det finns en risk 
att den fortsatta utredningen bara bekräftar tidigare föreställningar på grund av denna 
förförståelse. Det är därför viktigt att lyfta fram forskarens förförståelse och sätt att hantera 
den.  
 
Vårt socialkonstruktivistiska synsätt innebär att vi hade en förutfattad mening kring att 
könsnormer om hur män och kvinnor ska vara och bete sig är en stor anledning till att så få 
killar söker sig till ungdomsmottagningar. Vi är medvetna om att vår förförståelse haft en 
inverkan på studien och dess resultat och vi har därför under arbetets gång varit noga med att 
reflektera över denna. Det är således viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse för 
att inte, å ena sidan, riskera bli begränsad i sin forskning och, å andra sidan, inte heller missa 
eventuellt värdefulla aspekter som förförståelse kan bidra med. (Ödman, 2007) Vi har så gott 
vi kunnat eftersträvat att hålla vår förförståelse i medvetandet i båda dessa avseenden.  
 
Vår egen förförståelse och erfarenhet har vi bland annat fått genom vår socionomutbildning 
och från tidigare arbeten då vi båda arbetat med unga killar. Att massmedia har 
uppmärksammat hur den psykiska ohälsan bland unga ökat har även det bidragit till en viss 
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förförståelse kring ämnet. Det är alltså genom våra tidigare erfarenheter och vår förförståelse 
som vi dragit slutsatsen att ämnet är värt att utforska. Dessutom menar Aspers (2011) att det 
skulle bli oerhört svårt att undersöka ett ämne utan någon som helst förförståelse och ändå 
kunna begripa och dra slutsatser av det material som insamlats. 
 

4.3 Urval och avgränsning 

Enligt Jacobsen (2007) är det viktigt för forskningens validitet att göra ett relevant urval vid 
val av intervjuobjekt. Urvalet ska vara styrt av det syfte forskaren har och av den typ av 
information forskaren vill åt. (Jacobsen, 2007) Med tanke på att vi hade en klar bild av vad vi 
ville studera, valde vi att intervjua kuratorer på ungdomsmottagningar då de innehar värdefull 
kunskap om det vi ämnade undersöka. Vi ville ha deras erfarenheter och upplevelser som 
underlag för studien. 
 
Totalt kontaktades 17 ungdomsmottagningar varav tio valde att medverka i studien. Vi hade 
från början som avsikt att endast intervjua kuratorer på ungdomsmottagningar i Uppsala län, 
men då flera kuratorer inte hade möjlighet att delta fick vi utöka vårt sökande. Vi genomförde 
då en intervju i Stockholms län, en i södra Sverige och två telefonintervjuer med kuratorer 
som är verksamma på ungdomsmottagningar i Mellansverige. Dessutom ville vi ha 
informanter av båda könen och informanter som arbetar på ungdomsmottagningar med 
särskilda killmottagningar. Detta för att kunna undersöka och analysera om det finns 
skillnader i erfarenheter och upplevelser beroende på kön och arbetsplats. Vi hade dock inte 
möjlighet att påverka fördelningen av kön då många ungdomsmottagningar inte hade några 
manliga kuratorer, vilket resulterade i att vi har två manliga deltagare. Inte heller 
arbetsplatsfördelningen var lätt att påverka, då många av mottagningarna inte hade särskilda 
killmottagningar. Däremot hade en del av dem tidigare haft sådana under en viss tid, varför 
det fanns en del relevant erfarenhet från sådana killmottagningar. 
 
I uppsökandet av informanter skickade vi först ut en förfrågan om deltagande via mail. I 
mailet presenterade vi oss och bifogade ett informationsbrev med upplysningar om studien (se 
bilaga 1). En del av intervjuerna bokades via mail och vissa på telefon.  
 
Anledningen till att vi endast valt att intervjua kuratorer och inte exempelvis deras klienter är 
att vi ville studera hur just kuratorer på ungdomsmottagningarna ser på problemet med att 
förhållandevis få killar söker samtalsstöd. Vi anser det vara mer relevant att studera ett mer 
outforskat ämne. En mer heltäckande bild hade kunnat ges om vi intervjuat både kuratorer 
och deras manliga klienter, men med tanke på uppsatsens begränsade utrymme valde vi att 
avgränsa oss till endast kuratorer. 
 

4.4 Intervjumetod och genomförande 

Då vår utgångspunkt var att få djupare förståelse kring kuratorers upplevelser och att få ta del 
av deras utsagor om killar på ungdomsmottagningar, bestämde vi oss i ett tidigt skede för att 
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göra en kvalitativ studie (Trost, 2005). Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer då vi 
ansåg den intervjumetoden vara bäst lämpad för studien eftersom informanterna då ges 
möjlighet att uttrycka sig fritt och med egna ord. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas 
av att forskaren har ett antal förbestämda frågor som ställs till samtliga informanter. Under 
intervjuns gång är det sedan öppet för forskaren att ställa följdfrågor utifrån informantens 
svar, vilket kan leda till nya infallsvinklar och till svar som annars kanske inte skulle ha 
uppkommit. Insamlingsmetoden ger således forskaren en djupare förståelse av det valda 
ämnet. (Dalen, 2007) 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 3) där vårt syfte, frågeställningar 
och teorier låg till grund för frågorna. Intervjuguiden användes som en mall, vilken vi utgick 
från under samtalen. Genom utformningen av våra frågor täcktes studiens relevanta områden 
och samtidigt lämnades det plats för viktiga följdfrågor. Informanterna besvarade frågor 
utifrån intervjuguiden men följdfrågorna som aktualiserades ställdes av olika karaktär. Efter 
att vi genomfört ett par intervjuer tog vi bort någon fråga då vi märkte att de var för lika och 
därför överflödiga. Vi lade även till några nya frågor som vi upptäckte var av intresse. Det är 
nödvändigt att se över sin intervjuguide efter att några intervjuer gjorts och att korrigera vid 
behov för att behålla en tydlig koppling till syftet med frågorna. (Trost, 2005) 
 
Vi inledde varje intervju med att presentera oss själva och ge en sammanfattning av syftet 
med studien. Därefter hade informanten möjlighet att ställa frågor om deltagandet och 
studien. Denna inledning fungerade som en uppvärmning för både oss och informanten och 
möjliggjorde ett öppet klimat under återstoden av intervjun. Vi försökte även i så stor mån 
som möjligt undvika att styra in informanterna på de förutbestämda teorier och teman som 
ingick i studien. Det var lockande att vid vissa svar ställa en ledande följdfråga som 
säkerligen skulle ge oss ett passande svar utifrån våra teorier och begrepp. Vi tycker dock att 
vi lyckades hålla frågorna öppna och neutrala under intervjumomentet. 
 
Vi utförde våra intervjuer under två veckors tid, utspridda så att vi hade en intervju varje dag. 
Detta att intervjutillfällena inföll nära varandra i tiden gjorde att vi kände oss trygga i vår 
intervjuguide och att vi snabbt lärde oss frågorna, vilket gav samtalen bra flyt och 
underlättade passande övergångar till nästa fråga. Detta är något Trost (2005) framhåller 
viktigt för denna typ av intervju. Även platsen för intervjun är betydelsefull och den ska gärna 
äga rum på en plats där informanten kan känna sig trygg (Trost, 2005). Av den anledningen 
gjordes alla personliga intervjuer, efter förslag från informanterna själva, på deras 
arbetsplatser. Intervjuerna pågick i cirka 45-60 minuter och spelades in med hjälp av en 
mobiltelefon, efter godkännande från informanten. Detta gjorde det möjligt för oss att få en 
naturlig samtalskontakt med informanten då vi inte behövde anteckna allt som sades. 
Dessutom gav det oss tillgång till direkta citat, vilka är av intresse i resultatkapitlet. 
 
Vi valde båda att medverka vid alla intervjuer då vi såg fördelar med att vara två som kunde 
ställa följdfrågor och stötta upp varandra för att inte missa viktiga punkter i samtalen. Vi 
delade upp intervjuguiden i två delar som var och en ansvarade för. Den som inte hade 
huvudansvaret för frågorna förde minnesanteckningar och stöttade upp med följdfrågor. Vid 
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de två telefonintervjuerna var vi noga med att från början försöka skapa ett så bra och öppet 
samtal som möjligt då det kan svårare att få en personlig kontakt med informanten, vilket kan 
påverka materialet (Jacobsen, 2007: 101). Det är svårt att avgöra om telefonintervjuerna 
skiljde sig från de personliga intervjuerna i de svar som gavs. Vad som kan nämnas är att vi 
upplevde det som en svårighet att inte kunna se personen som vi intervjuade. Vid de 
personliga intervjuerna kunde vi observera hur informanten reagerade på vissa frågor och 
därför också känna av om det var lämpligt att till exempel ställa följdfrågor eller be dem att 
utveckla. Vi upplevde inte att det uppstod sådana situationer men det går inte att försäkra sig 
om det.  
 

4.5 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi dem ordagrant utifrån ljudupptagningarna. 
Språkliga ljuduttryck, exempelvis skratt och tystnader, uteslöts eftersom de inte var av 
betydelse för att kunna förstå och skapa en bild av innehållet. Därefter lästes materialet 
igenom flera gånger för att skapa en känsla för helheten. Redan i detta skede kunde vissa 
mönster och eventuella teman med intresse för fortsättningen urskiljas och dessa hölls i 
minnet under analysprocessens gång.  
 
Den valda analysmetoden för studien kan liknas med den innehållsanalys-process som 
presenteras av Graneheim och Lundman (2004). Med denna typ av analysmetod kan två olika 
abstraktionsnivåer uppnås genom att se till det manifesta innehållet eller det latenta innehållet 
i en text. Vi har fokuserat på det manifesta innehållet som syftar till det som sägs direkt i 
texten, alltså det uppenbara i materialet och inte det bakomliggande. (Graneheim & Lundman, 
2004) Utifrån det tillvägagångssätt Graneheim och Lundman (2004) beskriver togs först 
meningsbärande enheter ut vilket innebar att vi plockade ut meningar som innehöll 
information som ansågs relevanta för våra frågeställningar. För att få ett mer lätthanterligt 
material kondenserades de meningsbärande enheterna ner till det mest väsentliga i 
meningarna. Utifrån dessa kunde mer konkreta koder lyftas fram, vilka i sin tur grupperades i 
kategorier. Slutligen formulerades teman utifrån kategorierna och dessa teman användes 
sedan för att namnge rubrikerna i resultatdelen.  
 
Analysen av data ägde rum utan att några teorier togs i beaktelse. Det var först i ett senare 
skede, när de valda teman var framtagna som resultatet av analysen tolkades utifrån teorierna. 
Två huvudteman framkom från vårt material och dessa analyserades med våra valda 
teoretiska perspektiv och begrepp. För att undvika upprepningar som tenderar uppstå i ett 
separat analysavsnitt gjordes vår analys i direkt anslutning till framställningen av resultatet. 
Citat valdes ut utifrån relevans för våra teman och återges för att belysa och exemplifiera 
dessa. 
 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det är viktigt att diskutera studiens reliabilitet och validitet för att försäkra läsaren om att 
datan som samlats in och de analyser som gjorts är trovärdiga och relevanta för vårt syfte och 
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våra frågeställningar (Trost, 2005: 113). Vid kvalitativa studier är det dock som regel svårt att 
säkerställa studiens reliabilitet och validitet eftersom intervjuer är kontextberoende. Det kan 
handla om plats och tidpunkt för intervjun, relationen mellan intervjuaren och informanten 
samt det faktum att den enskilda människan inte är statisk utan påverkas av att vara deltagare i 
en process. (Jacobsen, 2007: 174) Vi ämnar nedan kritiskt granska reliabiliteten och 
validiteten hos studien och vi har också genomgående i kapitlet diskuterat svagheter. 
 
Reliabiliteten anger hur tillförlitlig studien är. Den handlar om huruvida studien är korrekt 
gjord och inte är utsatt för slumpmässiga inflytanden (Trost 2005: 111). En studie brukar 
anses som tillförlitlig om den ger samma resultat då en oberoende forskare gör en ny likadan 
undersökning vid en annan tidpunkt (Bryman 2011:43). Om andra forskare skulle använda 
den intervjumall vi tagit fram samt utgå från samma teorier som vi gjort, skulle sannolikheten 
för att få fram liknande resultat som oss vara hög. Det går dock inte att bortse från att vi som 
forskare är en del av processen och att vår förförståelse och intervjuteknik påverkar 
kuratorernas utsagor. Dessutom kan dagsform och nyligen upplevda händelser påverka vad 
informanten väljer att berätta och prata om. (Trost, 2005) Trost (2005:112) framhäver dock 
vikten av att vara uppmärksam och lyhörd vilket vi upplever att vi har varit. Vi var vid våra 
intervjutillfällen noga med att tänka på hur vi pratade, att visa intresse för informanten och att 
undvika att ställa frågor som kunde uppfattas som dömande.  
 
En faktor som kan ha påverkat reliabiliteten var att en av oss hade haft en av informanterna 
som handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen hösten 2014. Denna 
intervjuareffekt kan ha inneburit att både forskaren och informanten betedde sig annorlunda 
från vad de hade gjort om de inte kände varandra. Informanten kan ha utelämnat vissa delar 
som hen trott att forskaren redan känner till och forskaren i sin tur kan ha ställt frågor som den 
vet att informanten kan ge ett bra och utförligt svar på. Intervjuareffekten kan ha minskats 
något genom att den andra av oss inte hade personlig kontakt med informanten vilket 
förhoppningsvis jämnade ut effekten. Slutligen bör nämnas att de telefonintervjuer vi gjorde 
kan bidra till minskad reliabilitet hos denna studie. Som tidigare diskuterats kan 
telefonintervjuer vara en mindre bra metod när forskaren ska genomföra öppna och personliga 
intervjuer (Jacobsen, 2007: 101), men då tiden var begränsad var telefonintervjuer ett bra 
komplement till de åtta personliga intervjuerna vi hade gjort.  
 
Validitet handlar om huruvida forskaren lyckats undersöka det som denne ämnat undersöka 
och avser alltså giltigheten för studien. Vid kvalitativa studier rör det sig om att förhålla sig 
kritisk till kvaliteten på den insamlade datan (Jacobsen, 2007:156). För vår uppsats utvärderas 
därför validiteten utifrån vilka våra informanter är och hur väl vi samlat in och bearbetat vårt 
material. Dessutom är ett sätt att stärka validiteten för denna studie att vi i diskussionskapitlet 
gör jämförelser med tidigare forskning. Vårt val att intervjua professionella och inte deras 
klienter kan sägas stärka studiens validitet då informanterna talar om deras erfarenheter 
utifrån deras roll som kurator. Hade vi intervjuat deras klienter, alltså unga killar, hade inte 
samma validitet kunnat uppnås med tanke på känsligheten som kan finnas kring ämnet. 
Beroende på vem de samtalar med och vilken tillit de känner till den personen så påverkar det 
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vad de vågar och vill berätta. Dessa aspekter bör tas i beaktande även i vårt fall eftersom 
intervjuaren alltid har en inverkan på hur intervjun blir. 
 
Generaliserbarhet, eller extern validitet, handlar om i vilken grad resultaten från studien kan 
generaliseras från enheter som undersökts till enheter som inte har undersökts. Syftet med 
kvalitativa studier är dock inte att generalisera från det urval man har till en större grupp, utan 
syftet är snarare att förstå och fördjupa sig i sitt ämne. (Jacobsen 2007: 166) Vårt urval är för 
litet för att kunna dra några generella slutsatser. Syftet med vår studie är snarare att undersöka 
kuratorers erfarenheter av killars inställning till att söka samtalsstöd på ungdoms-
mottagningar. I enlighet med Jacobsen (2007: 167) kommer vi att kunna argumentera för hur 
vårt resultat kan betraktas som sannolikt, samt i vilken utsträckning det går att överföra till 
andra liknande situationer.   
 

4.7 Etiska överväganden 

Vid kvalitativa undersökningar är de etiska principerna viktiga. Detta med tanke på att 
informanterna ger och lämnar ut mycket av sig själva. Vi har ett ansvar att ingen av våra 
informanter kan identifieras eller på något sätt ta ska skada av vår studie. För att inte riskera 
att röja deras identitet och bevara deras anonymitet används därför numrering av 
informanterna vid presentationen av resultatet. Vi har medvetet valt att inte ange 
informanternas ålder, kön eller ursprung då vi inte kan se att det är relevant för studien.  
 
Vi anser att ämnet för studien antagligen inte är hämmande för våra informanter. Om vi hade 
intervjuat klienterna, killar som sökt sig till ungdomsmottagningarna, tror vi att det hade varit 
annorlunda. Att besöka en ungdomsmottagning kan för många ungdomar, oavsett kön, vara 
en jobbig upplevelse.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna var vi noga med att informera informanterna om de etiska 
principerna, så att de skulle känna sig trygga i att medverka. Innan intervjun påbörjades fick 
varje informant skriva under en samtyckesblankett, där vi klargjorde att informantens identitet 
inte skulle kunna gå att spåra och att vi inte skulle redovisa vilken mottagning som uppgett 
vad (se bilaga 2). Vi förklarade att hen när som helst under intervjuns gång kunde välja att 
inte svara på en fråga eller avbryta helt. Informanterna informerades även om att den 
insamlade informationen endast skulle nyttjas i det beskrivna forskningssyftet. Genom att 
underrätta informanterna om detta täckte vi informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002:6) 
 

5. RESULTAT 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av premisser och parametrar som är väsentliga för 
läsaren att känna till. Resultatet redovisas sedan utifrån två teman med tillhörande 
underkategorier. Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar framkom dessa 
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teman och kategorier. Syftet med studien är som tidigare nämnts att undersöka kuratorers 
erfarenheter av killars inställning till att söka samtalsstöd på ungdomsmottagningar. Våra 
frågeställningar är: 
 

• Vad uppfattar kuratorer anledningarna vara till att så få killar söker samtalsstöd på 
ungdomsmottagningar? 

• Hur beskriver kuratorer ungdomsmottagningarnas arbete med killar? 
 
Det första temat behandlas under rubriken; Svårigheter att söka samtalsstöd. Detta tema berör 
punkter som de kuratorer vi intervjuat upplever har betydelse till att så få killar söker 
samtalsstöd. Temat är indelat i tre kategorier; Att ta kontakt, Uppväxt och samhällsnormer (se 
bilaga 4 för förtydligande av indelningen av materialet i kategorier och teman). Till en början 
hade vi tänkt presentera de tre kategorierna var för sig, men då det fanns många 
beröringspunkter mellan de två sista kategorierna fann vi det lämpligt att skriva om dem 
tillsammans. Det andra temat behandlar arbetet på ungdomsmottagningar under rubriken; 
Arbetet med killar, utifrån två kategorier; Utformningen av ungdomsmottagningarna och 
Utåtriktat arbete (se bilaga 4 för förtydligande av indelningen av materialet i kategorier och 
teman). I detta tema redovisas vilken betydelse kuratorerna anser att utformningen har för att 
öka andelen killar på ungdomsmottagningar samt det utåtriktade arbetet. Kategorierna 
förankras löpande i texten med våra teorier och begrepp. Slutligen görs en teoretisk 
sammanfattning. Vi kommer benämna våra informanter med nummer 1-10. I slutet av varje 
citat redovisas vilken informant som har uttalat sig. 
 
En viktig parameter för denna uppsats är det faktum att gruppen killar utgör mellan 10-19 
procent av besökarna på ungdomsmottagningarna i Sverige. Av dessa är det dessutom inte 
alla som besöker en kurator för samtalsstöd, utan en viss andel av dessa besöker endast 
barnmorskan eller läkaren. Det innebär att de erfarenheter kuratorerna har är baserat på en 
relativt liten andel killar. En kurator hade exempelvis endast haft fem killar i samtal under det 
senaste året varför det gjorde det svårt för hen att tala utifrån egna erfarenheter eller dra 
generella slutsatser. När våra informanter talar om killar som inte söker samtalsstöd så görs 
det utifrån deras egna föreställningar och tankar om varför det är så. Även om kuratorer kan 
anses vara en tillförlitlig källa som har mycket kunskap och känner ungdomar väl kan vi i 
resultat inte utgå från att det kuratorerna säger stämmer överens med hur det faktiskt är för 
killar. 
 
Läsaren bör även känna till att informanterna inte enbart talar om killar i datamaterialet. I 
intervjuerna upplevde vi ofta att kuratorerna talade om killar i kontrast till tjejer. De utgick 
från tjejers situation och inställning och jämförde det med hur det var för killar. Vi har valt att 
inte presentera det kuratorer berättat om tjejer eftersom att syftet med studien är att undersöka 
kuratorers erfarenheter av killar.  
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5.1 Svårigheter att söka samtalsstöd 

Analysen av vårt empiriska material visar att killar är en minoritetsgrupp på de 
ungdomsmottagningar som medverkade i studien. De flesta informanter uppger att mellan 15-
20 procent av alla besökare är killar. En del informanter säger att det skett en ökning i andelen 
killar, medan andra menar att siffran varit relativt jämn under de senaste åren. Samtliga 
informanter tror att killar har lika stort behov av samtalsstöd som tjejer och att de, på samma 
sätt som tjejer, behöver prata och få stöd i känslor och funderingar. En informant uttrycker sig 
på följande sätt: 
 

Jag tänker mer att man ska se till människan, allas lika värde. Vad har människan för 
behov. (Informant 10) 

 
En annan informant resonerar kring att killar kanske till och med har ett större behov av att ha 
en samtalskontakt. Hen menar att tjejer har varandra att prata med medan killar ofta blir 
väldigt ensamma med sina känslor. I flera av intervjuerna uttrycker informanterna att killar 
har en större behållning av en samtalskontakt. Orsaken antyds vara att killar har en 
benägenhet att vilja klara av saker själva, vilket gör att de i högre grad saknar förmåga att 
upptäcka egna känslor och att kunna verbalisera kring dem. De är helt enkelt inte lika vana 
vid det. Både deras svårigheter kring att reflektera över om de behöver samtalsstöd och deras 
rädsla att uttrycka känslor och visa sig sårbara kan bli ett hinder för dem när de behöver 
någon att prata med. Av den anledningen finns en risk att de inte utsätter sig för det alls. 
Resultatet antyder också att de killar som väl får samtalsstöd är positivt inställda till det. De 
tycker, precis som tjejer, att det känns jobbigt innan samtalet men att det efteråt känns skönt 
att ha berättat för någon om sitt mående. Nedan följer en vidare presentation av 
informanternas upplevelser och erfarenheter kring vad det kan finnas för svårigheter för killar 
att söka samtalsstöd. 
 

5.1.1 Att ta kontakt 
Enligt informanterna kan killars process från att identifiera sitt problem till att faktiskt söka 
samtalsstöd på ungdomsmottagningen se olika ut. Killar kommer sällan via skolkuratorer eller 
från andra instanser, utan de flesta söker dit på eget bevåg. Ett fåtal killar kommer i kontakt 
med kuratorn genom en så kallad internremiss från barnmorskan eller läkaren på 
mottagningen. Killen har då besökt ungdomsmottagningen i syfte att testa sig eller få 
rådgivning kring sex och samlevnad och i samband med det blivit informerad om att det finns 
en kurator på mottagningen som erbjuder samtalsstöd. Kontakten med kuratorn på 
ungdomsmottagningen kan även initieras efter att killens partner eller förälder uppmanat 
honom att vända sig dit. En informant uppger att det är vanligt bland yngre killar att deras 
föräldrar ringer och är oroliga och vill att deras son ska få professionell hjälp. 
 
De killar som besöker ungdomsmottagningen på egen hand tar kontakt via telefon, sms, mail 
eller genom att boka på internet. En del killar väljer även att komma dit under drop in-tiderna. 
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Att killar väljer mer anonyma kontaktmedel än tjejer är flera informanter eniga om. En 
kurator som är verksam på en mottagning som nyligen infört internetbokning uttrycker: 
 

Sen kan dom ju boka tid på nätet och boka tid hos vem dom vill. Killar bokar helst på 
nätet, det är en stor skillnad mot tjejer. Det blev ett stort uppsving efter vi började med det, 
då fick vi fler killar. Tjejer kan mycket väl ringa eller komma med kompisar och boka en 
tid, men killar vill helst söka anonymt. (Informant 6) 

 
Ett par informanter resonerar kring att en förklaring till att killar i större utsträckning föredrar 
en mer opersonlig kontakt kan vara att det är ett större steg för dem att ringa eller gå dit än att 
skicka ett SMS eller boka på Internet. För många killar krävs det mod att söka hjälp och att 
undgå en alltför personlig kontakt underlättar för dem. 
 
Att det sällan är någon i killens närhet som är medveten om att han besöker 
ungdomsmottagningen och får samtalsstöd framkommer tydligt i det empiriska materialet. 
Flera informanter uppger att många killar väljer att vända sig till ungdomsmottagningen för 
samtalsstöd för att det är svårt att gå till skolkuratorn under skoltid utan att någon 
uppmärksammar det. En av informanterna beskriver hur tjejer till skillnad från killar är mer 
öppna med sin samtalskontakt: 
 

För tjejer är det som ett happening, idag ska X gå till kuratorn, häng på! Man kan komma 
i stora klungor till ungdomsmottagningen och det är liksom absolut ingen hemlighet. 
Medan för killar är det en ensak så, de kommer aldrig i grupp. (Informant 3) 

 
Det ovanstående kan sammankopplas med begreppet skam. Enligt teorin ser killen sig själv ur 
sina medmänniskors perspektiv och tror att han träder över det socialt accepterade om han är 
öppen med att han är i behov av samtalsstöd. Han väljer att inte berätta för sin omgivning 
eller gå till skolkuratorn för att undvika den starka känslan av skam. För tjejer verkar det vara 
annorlunda och mer accepterat. Risken för att känna skam är inte lika stor då de befinner sig 
inom ramen av vad som ses som accepterat och de riskerar därmed inte att skada de sociala 
banden. (Scheff, 1990) 
 
Vår analys visar att killar oftast besöker ungdomsmottagningen och söker hjälp i ett senare 
stadium. Flera av informanterna uttrycker sig liknande och menar att många killar som söker 
hjälp ofta har en djupare problematik. De antyds söka när deras psykiska hälsa försämrats till 
den grad att de inte ser någon annan utväg. Två av informanterna beskriver det på följande 
sätt: 
 

Det finns ju dom här siffrorna kring depression och självmord. Det är 2-3 gånger 
vanligare att en tjej får diagnosen depression, men det är 2-3 gånger vanligare att en kille 
tar livet av sig. Och då är det ju förmodligen så att man kommer in i ett skede där man har 
bestämt sig för att det är kört. (Informant 2) 
 
Killar kommer in i ett senare skede, särskilt när det gäller nedstämdhet för det är då man 
visar sig svag eller man känner sig minst eller ynkligast.(Informant 9) 
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Anledningen till att killar väntar med att söka hjälp kan bland annat förklaras genom 
genusteorin och hegemonisk maskulinitet. Killar eftersträvar att likna idealmannen som är 
stark och aktiv och de bör därför undvika att uppvisa tecken på svaghet. Att en del försöker 
lösa problemet på egen hand, innan de söker hjälp, tyder på att de vill visa sig självständiga 
och osårbara. De vill leva upp till omgivningens förväntningar för att inte bli osynliggjorda 
eller ifrågasatta. (Connell & Messerschmidt, 2005)  
 

5.1.2 Uppväxt och samhällsnormer 
Många av informanterna knyter killars svårigheter att söka samtalsstöd till hur de blivit 
uppfostrade och hur deras uppväxt sett ut. När informanterna beskriver varför de tror att 
betydligt fler tjejer än killar söker samtalsstöd återkommer de ständigt till att det handlar om 
deras uppväxt. Tjejer antyds ha en helt annan vana än vad killar har vad det gäller att tala om 
känslor och att det grundar sig i vad som förväntas av en kille respektive tjej. En informant 
uttrycker missnöje över detta och menar att behovet av att prata om hur man mår och känner 
är mänskligt: 

Någonstans har samhället delat upp det efter kön vilket har gjort att det är svårare och 
mindre tillåtet för killar att söka hjälp. (Informant 4) 

Killar har lärt sig att de ska klara sig själva, att vara självständiga och tjejer har lärt sig att 
prata med någon vid behov av stöd, att visa sig känslosam. Detta ligger helt i linje med vad 
Butler (1990) menar om att människor tillskrivs vissa egenskaper människor beroende på 
könstillhörighet. En informant tror att killar har svårare att tala om känslor eftersom de inte 
har fått samma träning i det känslomässiga språket: 

Det har med uppfostran att göra, dels redan på lågstadiet så börjar ju tjejer. de umgås ju 
mycket utifrån relationer, att man har en bästis. och hur mår du, vad känner du, vad tycker 
du? Man tränas liksom i det här språket. Man har liksom en bästis som man pratar 
hemlisar med. [...] Killar gör inte det. Eller gör inte, det finns killar som gör det också. 
Men det vanliga skulle jag säga är att killar umgås mera i grupp, som att man spelar 
fotboll tillsammans, man spelar dataspel, man umgås utifrån att man gör någonting, 
utifrån funktion. (Informant 10) 
 

Många informanter menar att killar och tjejer redan från ung ålder får lära sig vad som är 
socialt accepterat och att det sedan följer med dem resten av livet. Det påstås att det är av stor 
betydelse vilken familj den unga har växt upp i. I en familj där det är accepterat att tala om 
känslor, där det finns ett tryggt klimat, är sannolikheten större att den unge fortsätter våga 
prata och ta kontakt med någon professionell vid behov. I familjer där det inte är lika 
accepterat att visa känslor kan följden bli att killar inte ens ser samtalsstöd som ett alternativ. 
En informant tar upp problematiken kring när ett barn eller en ungdom slits mellan två 
föräldrar som har olika ståndpunkter om hur en kille ska vara och bete sig. Informanten 
berättar hur en tolvårig kille i samtal beskrivit hur han biter ihop och inte visar något om hur 
han mår när han bor hos sin pappa. När han sedan kommer till sin mamma bryter han ihop. 
Detta tyder på att killar har ett behov av att prata men att det inte är lika accepterat i vissa 
situationer och med vissa människor. För att få en bild av hur denna osäkerhet kan ta sig 
uttryck beskriver en annan informant följande: 
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Jag hade en kille på rummet som ville att jag skulle dra ner persiennerna och då gjorde 
jag det och jag var lite förvånad för jag hade aldrig fått den förfrågan tidigare. Och då 
frågade jag varför och då pekade han på huset, det finns ett annat hus 30 meter bort från 
fönstret och då var han rädd för att någon som satt 30 meter bort skulle se om han började 
gråta. (Informant 2) 

 
Vidare uppger samma person: 
 

De män som har svårast att komma hit kanske är dom här lite macho-killarna. (Informant 
2) 

 
Den hegemoniska maskuliniteten, som säger att män som kopplas samman med femininitet 
har låg status, kan vara en anledning till att killarna har svårt att söka sig till 
ungdomsmottagningar (Connell & Messerschmidt, 2005). Genom att undvika att tala om sina 
känslor, som av samhället anses vara typiskt kvinnligt, riskerar inte killarna att sjunka på den 
hegemoniska skalan.  
 
Vidare råder det en allmän åsikt bland informanterna om att det först är när 
samhällsstrukturerna förändras som det kan ske en utveckling bland hur killar söker hjälp. En 
informant menar att människor i dagsläget är för låsta i sina kön och dess tillskrivna 
egenskaper och att det är det som gör det svårt för killar att frångå dessa. En annan informant 
tar upp media som en orsak till varför så få killar söker stöd. Informanten menar att killars 
problematik inte uppmärksammas på samma sätt i media som tjejers problematik gör. För 
tjejer kan det därför anses mer tillåtet att söka stöd. Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
utifrån Payne (2005) kan det beskrivas med att det skapats en cirkulär process där människor 
institutionaliserar ett visst beteende som görs legitimt. Genom att det redan finns en etablerad 
uppfattning kring att det är tillåtet för en tjej att söka stöd, som sedan media förstärker genom 
att ta upp ämnet, skapas en allmängiltig bild av att det är socialt accepterat att söka stöd. Med 
detta skapas således ett handlingsmönster som gör det tillåtet för tjejer men inte för killar att 
söka stöd. Å andra sidan hävdar en annan informant att: 
 

Det är mycket som håller på att förändras i samhället som gör det enklare för killar att 
prata relationer och sådär. Och det är ju inte så ovanligt nu att man ser unga män som 
drar barnvagnar ihop. (Informant 10) 

 
Citatet ovan visar att det finns tro om att en förändring är på väg att ske. Detta är dock inte 
något som de andra informanterna uttrycker. Snarare talar andra informanter om att 
medvetenheten kring hur man fostrar barn utan att vara könsstereotypa måste ökas. En 
informant uppger att hen tror att det blivit bättre och att föräldrar idag mer aktivt lär killar om 
det sociala, med relationer och samtal. Lite längre in i samtalet uppger samma person: 
 

Det finns fortfarande de som inte är medvetna och som är unga och fostrar sina barn 
precis på samma sätt som jag blev fostrad. Så det handlar om att skapa mer medvetenhet. 
(Informant 7) 
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Det verkar finnas en önskan om att det har skett en förändring men att verkligheten ännu inte 
riktigt ser ut så. Två av informanterna talar på liknande sätt om innebörden av en killes 
relation till sin mamma. De menar att den relationen har en stor betydelse för hur kommande 
relationer kommer se ut. Har killen en god relation till sin mamma är det större chans att han 
kan visa ett större förtroende till sin fru. Materialet har även visat att informanterna har 
erfarenhet av att killar oftast inte berättat för någon om hur de mår, men om det har gjort det 
så är det i så fall sin mamma de pratat med. Båda dessa resultat kan studeras utifrån den 
hegemoniska maskuliniteten där kvinnor underordnas män (Conell & Messerschmidt, 2005). 
Utifrån teorin kan det tolkas som att det är lättare för en man att öppna sig för en kvinna 
eftersom kvinnan redan har en underordnad position. Skulle en man öppna sig för en annan 
man finns en risk att förlora sin positionella makt gentemot den andra mannen. Ett citat som 
bekräftar detta är följande: 
 

Medan killar pratar aldrig om relation till tjejer. Det gör inte vuxna män heller. [...]Man 
pratar aldrig om sin fru, medan de flesta fruar pratar med sina kompisar om sina män. 
Det är faktiskt en jättestor skillnad. (Informant 6) 

 
Ett annat resonemang som återkommande förs av informanterna, som kan tyckas stå i kontrast 
till uppfostran och samhällsnormer, är den biologiska aspekten. Informanterna är eniga om att 
tjejer på grund av biologiska skäl har en mer naturlig ingång till ungdomsmottagningen än 
vad killar har.  Unga tjejer besöker ofta mottagningarna för att få rådgivning gällande 
exempelvis preventivmedel eller menstruation och har därmed en given anledning att söka dit. 
Killars preventivmedel är uteslutande kondom och finns tillgängligt på ett flertal andra 
ställen. Att killar inte har denna ingång kan göra att många av dem ser ungdomsmottagningen 
som en arena för tjejer, där de inte bör vara. En av informanterna formulerar sig på följande 
sätt: 
 

Det är nog vanligt att man tänker som kille: är ungdomsmottagningen ett ställe dit jag kan 
gå? Har vi gjort det till en tjejplats, alltså vart är unga männens arena? (Informant 9) 

 
Andra informanter talar liknande kring detta och menar att tjejernas naturliga kontakt med 
ungdomsmottagningar kan vara en anledning till att en del killar väljer att söka hjälp via 
internet. På internet kan de tala om deras problem och få svar på frågor utan att avslöja vilka 
de är. Det råder delade meningar kring om det har en negativ eller positiv inverkan att växa 
upp med tillgång till Internet. En informant ser risken med att låta internet motsvara ett besök 
på ungdomsmottagningen eftersom killen går miste om den personliga kontakten. Informanter 
som är mer positiva till att söka stöd via internet beskriver följande: 
 

Jag kan tycka att det är bra att man kan kolla om det är nått att ens söka för om det sedan 
innebär att killarna kommer till oss. (Informant 9) 
 
På Internet behöver man inte blotta sig själv, man behöver inte tappa 
ansiktet, göra bort sig. (Informant 5) 
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Det sistnämnda citatet kan liknas med Scheffs (2006) resonemang om att killar inte vill 
uppvisa känslor som kan kopplas till svaghet och sårbarhet. Genom att använda Internet som 
sökkälla kan de få hjälp utan att skammen uppkommer och utan att de sociala banden hotas.   
 

5.2 Arbetet med killar 

5.2.1 Utformningen av ungdomsmottagningarna 
Betydelsen av hur ungdomsmottagningen är utformad, uppbyggd och vilka som arbetar där är 
ett återkommande ämne i intervjuerna. Flera av informanterna talar om att 
ungdomsmottagningen är en lågtröskelverksamhet dit ungdomar kan komma anonymt och att 
det är positivt för killar. Många killar vill inte att sina föräldrar ska veta att de går på 
samtalsstöd hos en kurator. Att få vara anonym verkar därför göra det lättare för killar att söka 
stöd. Detta kan tolkas som att killar inte vill visa sig svaga inför sina föräldrar och därför 
väljer att inte berätta för dem (Scheff, 2006). Det kan även kopplas till den hegemoniska 
maskuliniteten av Conell (2005). Att inte kunna lösa sina problem på egen hand samt visa sig 
svag inför andra människor är inte önskvärt för att kunna bibehålla sin maktposition i 
makthierarkin mellan män. En informant återberättar det hen hört flera killar uttrycka: 
 

Får mina föräldrar reda på det här så dör jag. (Informant 6) 
 

Andra positiva faktorer som gör det enkelt för ungdomar att besöka ungdomsmottagningen är 
att det är gratis och att det inte ställs några krav på den som kommer dit. Det finns dock en 
uppfattning, särskilt bland killar, att man måste ha en viss typ av problematik eller en viss 
grad av problematik. Denna syn anser en informant måste försvinna så det blir lika lätt för 
killar, som för tjejer, att komma till ungdomsmottagning för mindre problem: 
 

“Ju tidigare man kommer desto bättre. Då utvecklar man kanske inte ett symtom. [....] 
Många tror ju att man är den enda i hela världen. [...] Det kan göra så mycket bara att 
veta att man inte är ensam. (Informant 7) 

 
I materialet framkommer att vissa informanter önskar att ungdomsmottagningen vore mer 
könsneutral. Som det ser ut nu menar många är för inriktat på tjejer. I och med att det är mest 
tjejer som kommer dit kan det sägas ha skapats ett socialt handlingsmönster enligt 
socialkonstruktivismen (Payne, 2005) där ungdomsmottagningen kan uppfattas ha blivit en 
tjejinstitution dit killar inte känner att de kan gå. En av informanterna ger följande 
beskrivning: 
 

I väntrummet sitter det gravida kvinnor med barn och sen är det barnmorskorna och sen är det 
i stort sätt bara broschyrer om p-piller eller menskoppar. Det är väldigt tjejigt liksom. 
(Informant 3) 

 
Några av informanterna berättar att de medvetet försökt ändra detta på sina mottagningar. På 
en mottagning har de infört ett “kondomrum” dit killar får komma om de vill ha kondomer. 
Tidigare har killar kunnat plocka kondomer i väntrummet utan att behöva prata med någon. 
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Med detta vill mottagningen att killar, på samma sätt som tjejer, ska få utbildning i att 
använda kondom och dessutom hoppas de få en ökad kontakt med killarna. Rummet är 
neutralt inrett och där finns ingen gynekologstol då den kan uppfattas som skrämmande enligt 
informanten på mottagningen.  
 
Arbetet för att särhålla könen kan diskuteras ur ett genus- och ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Genom att upprätthålla idén om att killar och tjejer behöver och vill ha vissa 
attribut för att känna sig bekväma kommer sociala konstruktioner fortsätta rekonstrueras 
(Payne, 2005). Normer för maskulinitet och femininet upprätthålls också genom att 
ungdomsmottagningarna ändrar om och gör platserna mindre “tjejiga” (Butler, 1990). Å andra 
sidan kan de biologiska faktorerna spela in i dessa fall. Killar har, av naturliga skäl, inget 
behov av en gynekologstol och informanten i exemplet ovan menar att det vore synd att missa 
killar som vill komma till mottagningen men som inte känner sig hemma där på grund av att 
de är killar. En annan informant tar upp manliga p-piller som ett sätt att få killar att känna sig 
lika hemma på ungdomsmottagningen som tjejer. Hen menar att om det skulle bli lika vanligt 
för båda könen att skaffa p-piller så skulle alla ha lika stor anledning till att besöka 
mottagningen och därigenom skulle även killar få en naturlig ingång som gör det lättare för 
dem att ta samtalsstöd om behovet skulle finnas. Återkopplat till Butler (1990) är görandet av 
kön inte statiskt utan kan variera över tid och beroende på kontext. Således kan ett genomslag 
av manliga p-piller bidra till att förändra rådande könsnormer.   
 
Ett annat steg för att minska upplevelsen av att ungdomsmottagning endast är en plats för 
tjejer vore att få fler män att arbeta där. Det verkar dock finnas två sidor av detta. 
 

Kanske skulle man ha mer män som jobbade på ungdomsmottagningar. Det finns två sidor. Vi 
har hört vissa säga; vem skulle vilja visa snorren för en kille. Så dom tycker det är skönt att 
komma till en tjej. Men det borde finnas män att prata med, det tror jag vissa skulle föredra. 
(Informant 5) 

 
Citatet ovan visar en relativt vanlig tanke bland de informanter vi intervjuat. De flesta berättar 
att det inte är vanligt förekommande att killar frågar specifikt efter en manlig kurator. En 
kvinnlig informant uppger att hon brukar fråga killar i samtal om det känns okej att prata med 
henne och att hon berättar för killen att det även finns en manlig kurator. Hon menar att det är 
hennes fördom och förförståelse som gör att hon frågar killar det men inte tjejer. Oftast 
upplever hon att killar inte bryr sig om de pratar med en man eller kvinna. Den upplevelsen 
verkar vara delad av de flesta informanterna men ett par av dem resonerar ändå kring fördelen 
med att ha fler män på ungdomsmottagningen. Det talas om att det behövs manliga förebilder 
som visar killar att det är accepterat att tala om sitt mående. En jämn fördelning av könen 
bland de som arbetar vore också att föredra. Det som talar för att det inte skulle behövas fler 
män är att killar kan ha lättare att öppna sig för kvinnor än för andra män. En informant 
uttrycker följande: 
 

För en annan man vågar man inte visa svagheter men för en kvinna är det okej. Därför där 
känner man sig tryggare. (Informant 6) 
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Det kan kopplas till den hegemoniska maskuliniteten där kvinnor underordnas män vilket kan 
göra det lättare att öppna sig för kvinnor då man inte riskerar att förlora sin positionella 
ställning gentemot en annan man (Conell & Messerschmidt, 2005). 
 

5.2.2. Utåtriktat arbete 
Informanterna på ungdomsmottagningarna arbetar på flera sätt för att nå ut till ungdomar. 
Samtliga informanter uppger att de har studiebesök för högstadieelever där de informerar om 
verksamheten och vilken typ av hjälp de erbjuder. Vid studiebesöken får tjejerna och killarna 
i klassen komma i olika omgångar så att kuratorerna kan anpassa innehållet i besöket efter 
respektive kön och få mindre grupper. En informant berättar att de testat att ha tjejer och killar 
tillsammans men att det inte fungerat. De ligger på olika utvecklingsnivåer och det gör att 
diskussionerna ofta blir oseriösa. 
 
Åldern på eleverna på studiebesöken varierar mellan mottagningarna, men de flesta har 
studiebesök för årskurs 9. På en del mottagningar har killarna studiebesök senare än tjejer. 
Det på grund av att de flesta tjejer har kommit längre i mognadsprocessen. Flera informanter 
resonerar kring om studiebesöket är för sent lagt i ungdomens liv. En informant som arbetar 
på en mottagning som har studiebesök för tjejer i årskurs 8 och killar i årskurs 9 berättar att de 
informerar om verksamheten även innan studiebesöken: 
 

I sjuan går vi ut på vårterminen och presenterar oss och berättar om 
ungdomsmottagningen. Annars blir det så lång tid för killar som inte har studiebesök 
förrän nian. Bra om man kan nå ut tidigare. Vi har tidigare besökt ungdomsgårdar en 
gång i månaden vilket var väldigt bra. Då nådde vi verkligen dom killarna som var där då. 
(Informant 5) 

 

En annan informant för ett resonemang om att killar skulle behöva gå till 
ungdomsmottagningen på studiebesök mer än en gång under skoltiden. Hen tar upp ett 
exempel:   
 

Två mottagningar i Värmland har ökat antalen besök till tre tillfällen. Dom får komma dit 
sexan, åttan och andra ring. Och det har gjort att det ökat, andelen killar. Det blir mer 
naturligt för killar då. Man får namn och ansikten på killar. Det blir en trygghet att kunna 
säga att dom varit här förut. (Informant 2) 

 
Att andelen killar ökar efter studiebesöken är många kuratorer eniga om. Det kan förklaras 
genom att killarna får information om verksamheten och vad de gör, men också av att killarna 
kommer till insikt om att det är vanligare att söka stöd än vad de trott. En metod som flera 
informanter uppger att de använder sig av i arbetet med killar och vid studiebesöken är att 
normalisera psykisk ohälsa bland killar. En kurator uppger: 
 

Ibland överdriver jag ju lite, jag kanske inte har hur många killar som helst, men jag vill ändå 
få det att låta som att det är världens naturligaste grej. Och då känns det som att, hos vissa ba: 
jaha okej, då kan man ju kanske gå och snacka med henne. Och det är dom jag tror kommer. 
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Bara normalisera hur mycket som helst.[...] Jag skulle ju aldrig vilja säga att det är väldigt 
ovanligt att killar söker hjälp själva. För då bekräftar man ju verkligen det. (Informant 3) 

 
Det kuratorn gör när hon uttrycker att många killar söker stöd på ungdomsmottagningen är att 
ändra de sociala konstruktionerna (Payne, 2005). Hen vill ändra killars etablerade sätt att 
tänka och få dem att våga söka hjälp. När killar tror att det är normalt och därmed tillåtet att 
må psykiskt dåligt är chansen betydligt större att de följer efter och också väljer att söka sig 
till ungdomsmottagningen. Om andra killar går dit, då klarar jag också av det. Det kan även 
kopplas till begreppet skam (Scheff, 1990). Enligt teorin försöker kuratorn eliminera känslan 
skam och få killarna att inse att det är mer accepterat i samhället att må dåligt än vad de tror. 
Det finns andra killar som söker hjälp och killen kommer följaktligen inte sticka ut om han 
söker sig dit för stöd.  
 
Flera informanter är som tidigare nämnts eniga om att killar söker stöd i ett senare skede än 
tjejer. För att nå ut till killar och få dem att söka hjälp i ett tidigare stadium har vissa 
ungdomsmottagningar testat att ha en speciell killmottagning eller kill-drop in. Två av 
informanterna uttrycker följande: 
 

Killar kommer ju senare än tjejer, runt 16-20. Dom har försökt med kill-dropin men det har inte 
funkat så bra. Jag tror inte dom är så störda av att tjejer är här. (Informant 8) 
 
Vi funderar ju på olika lösningar som kan dra hit killar. Vi har haft särskilda killmottagningar 
där dom kunde komma till ungdomsmottagning utan att det fanns tjejer där. Men det är osäkert 
om det gav någon egentligen större skillnad. För vissa blir det enklare. (Informant 2) 

 
En informant arbetar på en mottagning som snart ska öppna en killmottagning och menar att 
det förhoppningsvis kommer leda till att andelen killar på mottagningen ökar. Hen berättar:  
 

Vi ska starta särskild mottagning för killar en dag i veckan 18-25 år. Finns ingen annanstans. 
Dom kommer till oss på ungdomsmottagning men vi kan inte ta dom på grund av ålder. Så då 
kan dom gå dit, hela stan. Så detta blir ett sätt att hitta killarna. Vi kan bli inkopplade dom 18-
20. ålderslucka mellan 20-25, dom har ingenstans att gå. (Informant 9) 

 
Ur ett teoretiskt perspektiv sker det, precis som när mottagningen har ett “kondomrum”, en 
uppdelning mellan könen när en mottagning väljer att ha vissa tider avsedda endast för killar. 
Butlers begrepp görandet av kön är aktuellt då det finns en risk att mottagningen förstärker 
och återskapar de rådande könsnormerna (Butler, 1990). Det skapas en skillnad mellan könen 
och det kan exempelvis leda till att killarna inte vågar besöka ungdomsmottagningen på de 
övriga tiderna. 
 
Att killar och tjejer mognar i ojämn takt och därmed är i behov av stöd under olika tidpunkter 
i livet framträder återkommande i datamaterialet. En informant som är verksam på en 
mottagning i en stad där det bara finns en ungdomsmottagning uppger: 
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2013 så gjorde vi ett försök att försöka höja åldern och ta emot till den dag de fyller 24. Och då 
ökade killarna direkt. En förklaring är nog att de kommer senare. Att när man har en möjlighet 
mellan 20 och 24 då får man också fler killar. (Informant 1) 

Informanten berättar vidare att de efter en tid var tvungna att sänka åldersgränsen på grund av 
för högt tryck på ungdomsmottagningen. Väntetiderna blev för långa och de kunde inte 
erbjuda återbesökstider till varken tjejer eller killar. Situationen blev ohållbar och det fanns 
till slut inget annat alternativ än att gå tillbaka till hur det var tidigare. Det ovan nämnda visar 
att vissa killar kan vara i behov av stöd när de är äldre men att ungdomsmottagningen då inte 
är tillgänglig för dem.  

5.3 Teoretisk sammanfattning 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv visar resultatet att anledningen till att få killar söker 
sig till ungdomsmottagningar bland annat grundar sig i internaliserade normer kring manligt 
och kvinnligt. Killar har från ung ålder fått lära sig vilka egenskaper och beteenden som 
kännetecknar en man. Det antyds finnas en allmän uppfattning om att det är mer accepterat att 
söka stöd som tjej än som kille. Denna uppfattning upprätthålls genom sociala interaktioner. I 
resultatet framkommer att en del informanter försöker ändra de sociala konstruktionerna och 
killars etablerade sätt att tänka. De vill få killar att inse att det inte ovanligt att må dåligt och 
att det är många som är i behov av hjälp. I och med att sociala konstruktioner kan förändras 
över tid och beroende på kontext är det möjligt att kuratorerna kan påverka killars inställning 
till att söka samtalsstöd.  

Enligt resultatet är killar oroliga att avvika från den manliga normen om de väljer att söka 
stöd på ungdomsmottagningen. De strävar att efterlikna idealmannen och vill därför inte 
uppvisa tecken på svaghet och sårbarhet. Att en del killar försöker lösa problemet på egen 
hand innan de söker hjälp är en indikation på att de vill leva upp till omgivningens 
förväntningar och visa sig starka och aktiva.  

De killar som söker stöd på ungdomsmottagningen söker sig ofta dit på eget bevåg, utan att 
någon i deras närhet är medveten om det. Det kan förklaras genom att killen ser sig själv ur 
sina medmänniskors perspektiv och tror att han gör något som inte är socialt accepterat för 
killar. Han är rädd att känslan skam ska infinna sig och väljer då att hemlighålla att han är i 
behov av stöd för sitt mående. Om killen träder över vad som ses som acceptabelt finns en 
risk att känslan uppstår och att de sociala banden skadas.  

 

6. DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat. Kapitlet inleds med några slutsatser av resultatet 
i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer en diskussion kring 
resultatet i relation till tidigare forskning. Vidare diskuteras valet av teori- och metod. 
Avslutningsvis redogörs implikationer för socialt arbete samt förslag till vidare forskning.  
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6.1 Några slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka kuratorers erfarenheter av killars inställning till att söka 
samtalsstöd på ungdomsmottagningar. Frågeställningarna i studien fokuserade på vad 
kuratorer tror är anledningen till att så få killar söker samtalsstöd och hur kuratorer på 
ungdomsmottagningar arbetar med killar. Som framgår av resultatet, upplever kuratorerna att 
samhällsnormer och uppväxt har en stor betydelse för killars inställning till att söka stöd. 
Andra faktorer som påverkar varför så få killar söker stöd är att många inte är medvetna om 
att ungdomsmottagningen erbjuder samtalsstöd samt att de kan ha en uppfattning om att den 
endast riktar sig till tjejer. I resultatet uppger samtliga informanter att de arbetar med att 
försöka nå killar. Vissa mottagningar använder sig av studiebesök medan andra arbetar mer 
riktat till enbart killar genom exempelvis särskilda killmottagningar och kill-drop in. 
Sammantaget visar studiens resultat att kuratorer är eniga om att många killar har en negativ 
inställning till samtalsstöd, men att den kan ändras genom en förändring av de rådande 
samhällsnormerna.  
 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Det finns mycket internationell forskning om skillnader i hur ofta män och kvinnor söker 
hjälp för psykisk ohälsa (Addis & Mahalik, 2003). Som tidigare nämnts ville vi genom denna 
studie ge en bild av hur det ser ut i Sverige. Forskning om kuratorers erfarenheter av killars 
inställning till att söka stöd på just ungdomsmottagningar är i stort sett obefintlig och vår 
ambition var därför att undersöka detta.  
 
Studiens resultat bekräftar vad tidigare forskning visat om att killar är en minoritetsgrupp på 
ungdomsmottagningarna och att tjejer har en mer positiv inställning till att söka stöd (RFSU, 
2012:9, Slone m.fl., 2013). Det antyds dock ha skett en liten ökning av andelen killar på vissa 
mottagningar, vilket några av informanterna menar beror på en förändring om vad som anses 
vara ett acceptabelt beteende för killar. Ju mer accepterat det blir bland killar att söka 
samtalsstöd, desto lättare blir det för dem att faktiskt göra det.  
 
Tidigare forskning visar att killar, precis som tjejer, i början av tonåren tyr sig till sina 
föräldrar eller vänner istället för att söka professionell hjälp när de är i behov av stöd. Längre 
in i tonåren blir tjejer mer positiva till att få professionell hjälp medan killar varken vill ha 
hjälp från föräldrar, vänner eller professionella. (Rickwood m.fl., 2005) Detta 
överensstämmer med studiens resultat där det framkommit att det sällan är någon i killens 
närhet som vet att han får samtalsstöd samt det faktum att det är få killar som söker stöd. 
Socialstyrelsen (2000) önskade en förbättring av det utåtriktade arbetet på 
ungdomsmottagningarna för att få fler killar att söka stöd. Vi anser att det är viktigt att fånga 
upp killarna i övergången från att de talar med människor i sin omgivning till att de inte talar 
med någon alls. Det är i detta skede som kuratorerna på ungdomsmottagningen måste synas 
och berätta att de erbjuder samtalsstöd. Detta är än viktigare då forskning visar att killar ofta 
associerar ungdomsmottagningen med sexualupplysning och att det är en plats där det går att 
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testa sig för könssjukdomar. De är sällan medvetna om att ungdomsmottagningen erbjuder 
samtalsstöd. (Västra Götalandsregionen, 2010) Enligt resultatet har vissa ungdoms-
mottagningar valt att förlägga studiebesöken tidigare i ungdomens liv, vilket vi anser är ett 
steg till att nå fler killar och inte riskera att missa dem i övergången.  
 
Enligt forskning är det dubbelt så många killar som tjejer som begår självmord 
(Socialstyrelsen, 2009a). Detta menar vi kan härledas till studiens resultat som antyder att de 
killar som söker stöd ofta gör det i ett senare skede när de har en svårare problematik. Några 
informanter menar att killar som söker senare ser samtalsstödet som en sista utväg. Deras 
psykiska hälsa har försämrats så mycket att den blivit ohanterlig. Det kan diskuteras om 
självmord på samma sätt kan ses som en sista utväg. Istället för att söka stöd och få hjälp att 
hantera sina problem ser de självmord som en lösning. Ungdomsmottagningars arbete är 
därför otroligt viktigt då de har möjlighet att fånga upp killar innan det går så långt att de 
begår självmord. I resultatet framkommer också att en ungdomsmottagning under tid höjde 
åldersgränsen till 25 år vilket resulterade i att andelen killar ökade. Vi tolkar det som att killar 
i åldersgruppen 20-25 är i behov av samtalsstöd men att de då ofta inte har möjlighet till 
samtalsstöd på ungdomsmottagningen. Kopplat till självmordsstatistiken vore det önskvärt om 
ungdomsmottagningar fick ökade resurser och därmed kunde täcka åldersluckan.  
 
En anledning till att så få killar söker samtalsstöd är enligt tidigare forskning de 
internaliserade normerna kring manligt och kvinnligt (MacLean m.fl., 2010). Det anses mer 
accepterat för tjejer att visa känslor än för killar. Tidigare forskning visar också att tjejer från 
ung ålder fått lära sig att sätta ord på deras psykiska mående. Killar har inte samma 
känslospråk och kan därför ha svårt att öppna sig och samtala (Kessler m.fl., (1981). Studiens 
resultat påvisar likt tidigare forskning att killar riskerar agera utifrån könsstereotypa normer 
som hindrar dem från att söka samtalsstöd (Maschi m.fl., 2009). Enligt den manliga normen 
ska killar vara självständiga och klara sig själva, vilket medför att de ofta har en negativ 
inställning till hjälpsökande. Kessler m.fl. (1981) hävdar att killar har svårare att sätta ord på 
sitt psykiska mående och att de är mindre benägna att definiera sig som sjuka. Detta beteende 
är inlärt sedan ung ålder och kan även det kopplas till den manliga normen.  
 
Samtliga kuratorer är enligt resultatet eniga om att normerna kring manligt och kvinnligt 
måste förändras för att fler killar ska söka samtalsstöd. De menar att människor i dagsläget är 
låsta i sina kön och dess tillskrivna egenskaper. Detta medför att många killar har svårt att 
frångå dessa. I resultatet framkommer att kuratorer försöker att förändra de rådande normerna 
genom att vid studiebesöken och i samtalen med killar normalisera psykisk ohälsa och 
övertyga dem om att det är okej att tala om sitt mående. Vi menar att kuratorerna på så vis kan 
påverka killars inställning till att söka samtalsstöd.  
 
En annan ambition med studien var att undersöka hur kuratorer på ungdomsmottagningar 
arbetar med killar. Tidigare forskning framhåller vikten av att den professionella är medveten 
om den egna uppfattningen om killar och hur den kan påverka samtalets utgång (Johansson & 
Olsson, 2013). Om kuratorn har en föreställning om att killar har svårt att tala om känslor kan 
det leda till att hen tror att killen vill därifrån och avslutar därför samtalet snabbare än vad hen 
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hade gjort med en tjej. Enligt resultatet uppgav en av informanterna att hon i början av ett 
samtal med en kille berättar att det finns en manlig kurator om han hellre skulle föredra det. 
De övriga informanterna uppgav inte något liknande, utan menade att killar sällan har någon 
bestämd preferens gällande könet på personen de ska träffa. Detta skiljer sig från vad tidigare 
forskning visat om att killar ofta önskar träffa en manlig kurator och att 
ungdomsmottagningar genom ökad andel manliga kuratorer skulle kunna nå fler killar 
(Gottlieb m.fl., 1998, Socialstyrelsen, 2009b). Vi tolkar studiens resultat som att det 
nödvändigtvis inte behöver finnas både manliga och kvinnliga kuratorer på 
ungdomsmottagningar eftersom det inte verkar spelar någon roll för killarna. Däremot verkar 
kuratorer, enligt resultatet, se fördelar med att ha manliga kuratorer i ett förebilds-syfte.  
 
Av både tidigare forskning och studiens resultat framkommer att tjejer har en mer naturlig 
ingång till ungdomsmottagningen (Rova, 2009). Enligt resultatet ska en av mottagningarna 
införa en särskild killmottagning med avsikt att få killarna att känna att de har en given plats 
på ungdomsmottagningen. I tidigare forskning har det dock diskuterats kring om 
ungdomsmottagningen verkligen är en given plats för killar. Bolin (1997) ställde frågan om 
samhället bör rikta fokus på hur professionella arbetar med killar, istället för att lägga kraft på 
att få dem att söka stöd på ungdomsmottagningar. Samtliga informanter motsätter sig dock 
detta och menar att ungdomsmottagningen är en plats för killar men att det bland annat 
behövs utökade insatser för att nå dem. Detta ligger i linje med en statlig utredning (SOU, 
2006:77) som uppger ungdomsmottagningen som en viktig instans för gruppen unga. Som 
tidigare nämnts verkar ändå det viktigaste vara att förändra de rådande könsnormerna för att 
på det sättet ändra killars inställning till att söka samtalsstöd.   
 

6.3 Diskussion av metod- och teorival 

I denna studie användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 
intervjumetod. Inom det kvalitativa angreppssättet finns ett flertal andra metoder som hade 
kunnat vara lämpliga för vår studie och genererat andra perspektiv. Främst ser vi observation 
som en sådan metod. Med en observationsstudie hade vi kunnat observera mötet mellan 
kurator och klient på ungdomsmottagningar för att undersöka om kuratorer har olika 
arbetssätt med killar respektive tjejer. Varför vi ändå valde att göra intervjuer berodde på vårt 
syfte och frågeställningar som bygger på ett intresse av att ta reda på kuratorers erfarenheter 
och upplevelser varför öppna intervjuer ansågs lämpliga.  
 
Valet av semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet att prestrukturera intervjun utifrån de 
teman vi i förväg visste att vi ville ha med. Det går att diskutera huruvida en sådan 
prestrukturering minskar öppenheten under datainsamlingen vilket är den kvalitativa 
metodens ideal. Å andra sidan hade en helt öppen intervju, utan någon styrning från 
intervjuarna, inneburit en svåranalyserad data och en tidsåtgång som inte ansågs passande för 
vår studie. Dessutom kan det sägas att det alltid förekommer en prestrukturering i och med 
vår förförståelse, även om det sker omedvetet. Vi ansåg det bättre för studiens reliabilitet att 
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göra våra förutfattade meningar explicita genom att formulera dessa i metoddelen. På så vis 
får läsaren själv ta ställning till om resultatet påverkats av forskarnas förförståelse. 
 
Denna studie har en socialkonstruktivistisk ansats vilket gav oss möjlighet att ifrågasätta de 
manliga normerna som vi menar gör det svårt för killar att söka samtalsstöd. Det begränsade 
oss dock i vår möjlighet att kunna återge en objektiv sanning om hur verkligheten ser ut. Å 
andra sidan är sådana återgivningar av verkligheten utifrån en socialkonstruktivistisk 
ståndpunkt inte av relevans. Vi kunde med detta perspektiv istället ge en bild av hur kuratorer 
upplever deras verklighet. Ett närliggande metodologiskt utgångsläge skulle förstås vara 
diskursanalys, vilket hade varit adekvat om syftet med studien hade varit att undersöka hur 
kuratorer talar kring killars behov av samtalsstöd. Diskursanalys är direkt kopplat till 
socialkonstruktivsm då syftet med analysen är att granska hur människor genom språket 
konstruerar vissa begrepp. Vår ambition var dock inte att studera språket utan vi ville ge en 
bild av kuratorers erfarenheter av killars inställning till att söka samtalsstöd på 
ungdomsmottagningar. Vidare kan vi diskutera om en fenomenologisk analysmetod hade 
varit lämplig för studien. Hade vi använt fenomenologi hade vi kunnat få mer ingående 
information om fenomenet samtalsstöd från informanterna och studien hade då fått ett annat 
resultat. Det hade varit mer fokus på informanternas gemensamma upplevelser istället för på 
skillnaderna i deras uttalanden. 
 
Slutligen några reflektioner kring studiens teorier. De valda teorierna anser vi självklara 
utifrån hur de kan länkas samman med studiens empiri och tidigare forskning. Andra teorier 
hade kunnat ge andra aspekter av frågan och hade då gett studien ett annorlunda resultat. Vi 
hävdar dock att de valda teorierna har fungerat bra och att de bidragit till att intressanta 
resonemang har kunnat föras. 
 

6.4 Implikationer för det sociala arbetet och vidare forskning 

Som nämns i inledningen utvecklar allt fler unga psykisk ohälsa. Mycket fokus har riktats på 
tjejer och deras mående då forskning visar att de mår sämst. Samtidigt är det dubbelt så 
många killar som tjejer som begår självmord, vilket är ett tydligt tecken på att även killar mår 
mycket psykiskt dåligt och att de inte får hjälp för det. Det sociala arbetet består av att 
tillhandahålla hjälp och stöd till alla samhällets grupper. Att killars psykiska hälsa försämras 
till den grad att de inte ser någon annan utväg än självmord, menar vi är en indikation på att 
det bör läggas mer fokus på killar i det sociala arbetet. Även om det finns en samhällsgrupp 
som forskning säger mår sämst får de andra grupperna inte glömmas eller göras mindre 
viktiga. Denna studies resultat kan därför användas för att ge en bild av professionellas syn på 
varför killar inte söker stöd och vad samhället behöver göra för att killars inställning till 
hjälpsökande ska förändras.  

Kuratorerna i studien beskriver återkommande att det framför allt är samhällsnormer som 
påverkar killars inställning till att söka samtalsstöd. Vi menar därför att det behöver ske en 
förändring på samhällsnivå och att de som arbetar med socialt arbete är medvetna om deras 
medverkan till att förändra dessa samhällsnormer. Från vårt resultat framkommer att vissa 
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kuratorer arbetar aktivt med att försöka normalisera psykisk ohälsa bland killar och få dem att 
inse att det är okej att prata om känslor. Det kan ses som ett problem att kuratorer, förutom på 
studiebesöken, endast träffar killar som tagit beslutet att söka samtalsstöd. Det är därför 
viktigt att även andra professionella som på något sätt möter killar är med och förändrar de 
rådande normerna. För att kunna förändra sociala konstruktioner krävs att människor 
tillsammans skapar nya innebörder av hur exempelvis hjälpsökande bland killar uppfattas.  

Vi anser även att professionella bör göras medvetna om den hegemoniska maskuliniteten och 
hur den försvårar det sociala arbetet. Hegemoni är en osynlig makt som människor tycker är 
så självklar att de lever i den och upprätthåller den gemensamt varje dag utan att ifrågasätta 
den. Hegemoni innebär att man måste få andras samtycke för att kunna bli legitim, vilket 
också innebär att genom att inte ge samtycke kan det ske en förändring och på så vis kan vi 
ändra vad som anses vara ett acceptabelt beteende för en kille. Således menar vi att 
professionella inom socialt arbete är en oerhört viktig grupp som har stor del i att kunna 
förändra de stereotypa mansidealen som gör det svårt för killar att söka samtalsstöd. 

I denna studie har fokus legat på kuratorers erfarenheter då vi ansåg det vara ett område där 
det saknades tidigare forskning. Det har inneburit att vi inte kunnat ge en direkt bild av hur 
killar själva upplever deras situation, vilket skulle kunna vara en aspekt för framtida forskning 
att fokusera på. En samlad bild av både killar och kuratorers upplevelser skulle kunna vara en 
bra grund för det fortsatta sociala arbetets praktik. Vidare anser vi att det skulle behövas mer 
forskning om samtalsstödets effekt och om det är rätt metod för att hjälpa killar.   
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	   	   	   	   	   Uppsala	  2015-‐04-‐07	  	  	  
	   	   
	      
  
 
 
 
Sociologiska institutionen                         
Socionomprogrammet     
   
  
En	  förfrågan	  om	  deltagande	  i	  studie	  	     
Vi	  är	  två	  socionomstudenter	  som	  nu	  ska	  påbörja	  vårt	  examensarbete	  på	  15	  hp	  vid	  Sociologiska	  institutionen	  vid	  
Uppsala	   universitet.	   I	   examensarbetet	   vill	   vi	   undersöka	   och	   problematisera	   det	   faktum	   att	   killar	   i	   mycket	  
mindre	  utsträckning	  än	  tjejer	  söker	  sig	  till	  ungdomsmottagningar	  för	  samtalsstöd.	  Studien	  är	  fokuserad	  på	  de	  
upplevelser	  och	  erfarenheter	  som	  kuratorer	  har	  kring	  arbetet	  med	  killar.	  Vi	  anser	  att	  denna	  studie	  är	  viktig	  då	  
tonårstiden	  kan	  vara	  en	  psykiskt	  jobbig	  period	  där	  många	  förändringar	  sker	  och	  det	  är	  då	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  
plats	  dit	  ungdomar	  vågar	  vända	  sig.	  	  	     
  
Med	   anledning	   av	   detta	   skulle	   vi	   vilja	   intervjua	   dig,	   i	   egenskap	   av	  medarbetare	   vid	   en	   ungdomsmottagning.	  
Största	   konfidentialitet	   eftersträvas	   i	   undersökningen	   genom	   att	   ingen	   obehörig	   får	   ta	   del	   av	   materialet.	  
Materialet	   förvaras	   så	   att	   det	   bara	   är	   åtkomligt	   för	   oss	   som	   är	   undersökningsledare.	   I	   rapporteringen	   av	  
resultatet	  i	  form	  av	  en	  examensuppsats	  på	  Uppsala	  universitet	  kommer	  informanterna	  att	  avidentifieras	  så	  att	  
det	  inte	  går	  att	  koppla	  resultatet	  till	  enskilda	  individer.	  Intervjun	  kommer	  att	  pågå	  i	  cirka	  45	  minuter	  och	  med	  
ditt	  godkännande	  kommer	  samtalet	  att	  spelas	  in	  med	  en	  bandspelare.	  Deltagandet	  är	  naturligtvis	  frivilligt	  och	  
intervjun	  kan	  när	  som	  helst	  utan	  särskild	  förklaring	  avbrytas.	  	  	     
  
Du	  tillfrågas	  härmed	  om	  deltagande	  i	  denna	  undersökning.	  	  	     
   
Med	  vänliga	  hälsningar	  	  	  	   
  
Tove	  Gustafsson	  	   	   Elin	  Grune	  	   
Socionomstudent	  	   	   Socionomstudent	  	   
E:post:	  tovegustafsson@live.se	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  elin_grune@hotmail.com	  	   
 
Handledare:	  	     
Thomas	  Öst	  	     
E-‐post:	  thomas.ost@soc.uu.se    
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Samtyckesblankett 
 

·   Jag bekräftar att jag fått skriftlig och muntlig information om 
forskningsstudien. 

·   Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande 
är helt frivilligt. 

·   Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan 
avsluta mitt deltagande. Jag är även medveten om att jag kan välja att 
inte svara på vissa frågor.  

·   Jag tillåter att mina uppgifter registreras enligt den information jag tagit 
del av och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt 
av studieansvariga.  

 
 

 
Datum………………………………………………………………… 
 
 

Namn…………………………………………………………………. 
 
 
 
Tove Gustafsson                                                                     Elin Grune 
Socionomstudent                                                                      Socionomstudent 
E:post: tovegustafsson@live.se                               elin_grune@hotmail.com                         
 
                                                                           
Handledare:    
Thomas Öst    
E-post: thomas.ost@soc.uu.se 
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Intervjuguide 
 
Inledning 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat på ungdomsmottagningen? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Har du samtal med både killar och tjejer?  
Hur många tjejer respektive killar söker samtalsstöd hos er? 
 
Killars kontakt med ungdomsmottagningen  
Utifrån din erfarenhet som kurator, hur kommer killar i kontakt med er gällande samtalsstöd?  
Av vilka anledningar söker killar samtalsstöd hos er? 
Vilka i killens närhet vet om att han går på samtal?  
Varför tror du att de killar som kommer hit väljer att söka stöd på ungdomsmottagningen? 
 
Samtalsstöd till killar  
Enligt din erfarenhet, tror du att tjejer och killar har olika behov av samtalsstöd? 
Vad tror du kan vara anledningen till att betydligt fler tjejer än killar söker samtalsstöd?  
Vad tror du att det finns för orsaker till att killar inte söker samtalsstöd? 
Hur upplever du att de killar som kommer till dig för samtalsstöd mår? 
Vad tror du killar kan ha för tankar och känslor inför att komma till dig på ungdoms-
mottagningen? 
 
Hur upplever du mötet och arbetet med killar? Är det skillnad mot tjejer?  
Hur upplever du att du behöver vara för att det ska bli ett bra samtal med en kille? 
Upplever du att killar har svårt att tala om känslor? I så fall, vad tror du det beror på? 
 
Utåtriktat arbete 
Hur arbetar ni på er ungdomsmottagning för att fler killar ska söka samtal hos er?  
Utifrån ditt perspektiv som kurator, behövs ökade insatser för målgruppen killar hos er? 
På vilket sätt skulle man kunna få fler killar att söka sig till er för samtalsstöd? 
 
Avslutning 
Är det något annat du vill berätta för oss? 
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Nedan visas exempel på hur vi har kodat vår rådata. Strukturen på tabellen är inspirerad av 
Graneheim och Lundman (2004). 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Killar väntar längre med att 
söka hjälp därför att de 
känner ett motstånd för det.  

Killar känner ett 
motstånd till att 
söka hjälp.  
 

Motstånd Att ta kontakt Svårigheter 
att söka 
samtalsstöd 

Man har hört från många 
killar att pappan kan ha sagt, 
lägg av nu jäkla lipsill typ. 
så då är det det man lär sig, 
man ska inte visa känslor, 
man ska inte gråta. 

Pappa visar att det 
inte är okej att visa 
känslor. 

Föräldrars 
påverkan 

Uppväxt Svårigheter 
att söka 
samtalsstöd 
 

Tjejer har fått större träning 
i att vara sociala, relationer 
och omvårdnad. Det ligger 
mer i den kvinnliga 
könsrollen än i den manliga, 
som kanske är mer att man 
ska vara resultatinriktad, 
komma först. det börjar 
redan på dagis 

Tjejer lär sig om 
relationer och 
omvårdnad. Killar 
lär sig att vara 
resultatinriktade. 

Könsroller Samhällsnormer Svårigheter 
att söka 
samtalsstöd 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

I väntrummet sitter det 
gravida kvinnor med barn 
och sen finns det typ bara 
broschyrer om p-piller och 
menskoppar. Det är väldigt 
tjejigt liksom, och då kan 
jag känna att det är väldigt 
tufft att komma som 16-
årig kille och bara men 
gud vad har jag med det 
här att göra. 

Väntrummet är 
kvinnligt 
utformat vilket 
kan försvåra det 
för killar att våga 
komma dit. 

Kvinnlig 
sfär 

Utformning av 
ungdomsmottagningarna 

Arbetet 
med 
killar 

Vi ska starta en särskild 
killmottagning för killar en 
dag i veckan för åldrarna 
18 – 25 […] Dom kommer 
till oss på ungdoms-
mottagningen men vi kan 
inte ta emot dom på grund 
av ålder […] Så detta blir 
ett sätt att hitta killarna.  

Särskild 
killmottagning 
blir ett sätt att 
hitta killar. 

Skapa 
möten 

Utåtriktat arbete Arbetet 
med 
killar 

 

	  


