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Sammanfattning
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och förväntas vara en av de största 
folkhälsoutmaningarna inom några år. Statistik visar att bara ca en tredjedel av de som får
vård för psykisk ohälsa idag är män samtidigt som ca 70 % av alla suicid begås av män.
Detta tyder på att det finns ett dolt vårdbehov för psykisk ohälsa hos män. Normer om 
maskulinitet och rädsla för att verka svag innebär hinder för hjälpsökande hos män med 
psykisk ohälsa. Normer om maskulinitet påverkar också vårdpersonalens syn på hur en man
ska eller bör bete sig, vilket kan innebära ett hinder för att kunna ge en god, personcentrerad
omvårdnad.
Syfte: Syftet var att belysa mäns upplevelser av att leva med psykisk ohälsa.
Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats baserad på två patografier. Analysen 
inspirerades av Graneheim och Lundmans modell för innehållsanalys med meningsenheter,
kondensering, koder, kategorier och tema.
Resultat: Analysen resulterade fyra kategorier; “ensam i sitt lidande”, “kroppsliga 
reaktioner”, “fångad i sitt huvud” och “negativa känslor som normaltillstånd” med ett 
huvudtema; ”förändrad vardag”. Resultatet visade att män med psykisk ohälsa kan uppleva
att vardagen påverkas och att de inte längre kan leva de liv de vill eller det liv de levde innan 
de drabbades av psykisk ohälsa. 
Slutsats: Sjuksköterskan behöver ha kunskap om mäns upplevelser av psykisk ohälsa för att 
kunna lindra och förkorta lidandet hos män med psykisk ohälsa genom att ge en 
personcentrerad och god omvårdnad. 

Nyckelord: innehållsanalys, män, narrativ, patografier, personcentrerad omvårdnad, psykisk

ohälsa.
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Inledning

Psykisk ohälsa kommer med stor sannolikhet att bli den största utmaningen för folkhälsan, 

både i Sverige och globalt, år 2030 (Folkhälsomyndigheten, 2016). Under de senaste åren har 

psykisk ohälsa ökat i samhället men den största ökningen står unga och unga vuxna i åldrarna 

16 till 29 år för (ibid.). Mäns upplevelser av och syn på psykisk ohälsa syns idag inte i samma 

utsträckning som kvinnors (Danielsson, 2010). Idag finns det tecken på att män blir bemötta 

på fel sätt av vården när de väl vågar söka hjälp för sin psykiska ohälsa och att

sjuksköterskans egen uppfattning av maskulina normer kan vara en bidragande orsak till detta 

(ibid.). 

Suicid, som är en mycket allvarlig konsekvens av missad och obehandlad psykisk ohälsa, är 

den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år (Nyberg, 2013). I Sverige dör ca 

1100 personer i suicid varje år. Av dessa personer är ca 70 % män (Socialstyrelsen, 2018), 

ändå får män vård i mindre utsträckning för psykisk ohälsa än kvinnor. Endast en tredjedel av 

de som vårdas för någon form av psykisk ohälsa är män (Socialstyrelsen, 2010). Denna 

statistik och information tyder på att män skulle behöva mer jämlik vård och omsorg för 

psykisk ohälsa än de får idag, samt att det finns en kunskapsbrist inom vården och i samhället 

kring hur män uttrycker sin psykiska hälsa och ohälsa. Skärsäter (2014) betonar att 

sjuksköterskan kommer att träffa på personer med psykisk ohälsa överallt i vården idag. 

Därför behöver sjuksköterskan ha mer kunskaper och förståelse för hur män upplever psykisk 

ohälsa för att kunna skapa och bygga förståelse för att kunna optimera bemötandet och 

omhändertagandet av män med psykiska ohälsa (ibid.).

Bakgrund

Psykisk ohälsa
Begreppet psykisk ohälsa används ofta på ett mer övergripande sätt än bara inom de psykiska 

diagnosernas ramar (Dahlström, 2014). Begreppet i sig är diffust och det finns ingen tydlig 

definition om vad psykisk ohälsa är, vilket gör att begreppet används såväl i dagligt tal som i 

forskningssammanhang. Psykisk ohälsa innefattar alla de mentala problem och besvär som 
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gör det svårt att fungera och utvecklas normalt i vardagslivet. (Dahlström, 2014). I denna 

studie används begreppet ”psykisk ohälsa” som ett paraplybegrepp som enligt Socialstyrelsen 

(2016) kan innefatta både mindre allvarliga psykiska besvär som oro och nedstämdhet, och 

mer allvarligare symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos (ibid.).

Mindre allvarliga psykiska besvär innebär nedsatt välbefinnande i samband med psykisk 

obalans (Socialstyrelsen, 2017a). Den obalansen kan bero på negativa tanke- och 

känslogångar som pågått under en längre tid och tar upp hela personens självbild och 

verklighetsuppfattning som då kan övergå till olika yttringar av ohälsa. Upplevda symtom på 

sådana besvär kan till exempel vara nedstämdhet, huvudvärk, ångest, sömnsvårigheter och 

stress. Dessa symtom kan i sin tur leda till att personen får svårt att hantera sin vardag. Att ha 

psykiska besvär som inte uppfyller några diagnoskriterier ökar risken för att senare drabbas 

av en allvarligare grad av psykisk ohälsa (ibid.). Två av de vanligaste tillstånden inom 

psykisk ohälsa är ångest och depression. Det är dessutom mycket vanligt att dessa två 

förekommer samtidigt (Skärsäter, 2014). Därför är det de här två tillstånden som den här 

studien kommer att fokusera på.

Ångest

Att ibland känna ångest är en naturlig del av det mänskliga livet, lika naturligt som att känna 

sorg eller glädje (Ottosson & D’elia, 2008). Ångest är en reaktion på en fara eller hot och 

säger till människan att det är dags att agera eller fly. Ångest är ett stresstillstånd som innebär 

spända muskler, ökad hjärtverksamhet, ökad genomblödning av muskulaturen och ökad 

insöndring av stresshormoner som kortisol och adrenalin. Måttlig dos av stress och ångest 

kan öka prestationsförmågan under en kortare tid samt göra oss mer alerta för att upptäcka 

och agera vid farliga eller hotfulla situationer. Stressen och ångesten ger ett energiöverskott 

som behövs just vid sådana situationer, där energin förbrukas vid ett hastigt agerande och 

spänningen kan avta när situationen är överspelad (Ottosson & D’elia, 2008).

Patologisk, sjuklig ångest är en överdriven uppfattning om något slags hot, den är starkare 

och mer långvarig än den naturliga ångesten (Ottosson & D’elia, 2008). Den drabbade har 

ofta katastroftankar om att något fruktansvärt kommer inträffa, med ett undvikande och 

flyktigt beteende som följd till dessa tankar. Ångest kan ha en stor inverkan på människans 

välbefinnande och upplevelse av hälsa och stör ofta det dagliga livet. Ångest kan beskrivas 
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som ett komplicerat samspel mellan tankar, ångestkänslor, beteenden och kroppsliga symtom

(ibid.). En människa med patologisk ångest lider ofta av labila känslor som växlar hastigt, 

sömnbesvär, irritabilitet och förlorar ofta förmågan att fungera i sociala sammanhang, med 

bristfällig känsla av livskvalitet som följd. Ångest är ett brett begrepp och kan innebära allt 

från milda besvär till ett ångestsyndrom med ödeläggande konsekvenser för den drabbade. 

Långvarig ångest och den stress som ångest innebär har dessutom negativa effekter på bl.a. 

immunförsvar, blodtryck, bukfett samt minnesförmågan (Ottosson & D’elia, 2008). 

Depression

Det finns olika typer av depressioner och en av de vanligaste är egentlig depression, sjuklig 

nedstämdhet, som kan förekomma i olika svårighetsgrader (Skärsäter, 2010). Egentlig 

depression är ett tillstånd som påverkar den drabbades känslor, tankar, allmänna mentala 

hälsa och beteende. Personer med depression lider ofta inte bara av nedstämdhet utan också 

av minskat emotionellt engagemang, sömnsvårigheter och trötthet. Det kan förekomma 

minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och fysiska symtom som huvudvärk, smärta 

och minskad eller ökad aptit. Depression skapar svårigheter i vardagen och gör det svårt för 

den drabbade att delta i sociala sammanhang, arbete eller skola på ett tillfredsställande sätt. 

Personen känner ofta känslor av värdelöshet, skam och skuld och framhäver gärna sina 

negativa egenskaper och förstorar sina misstag, det blir svårt för personen att säga något 

positivt om sig själv. Tankar på suicid förekommer och risken för att begå suicid är hög 

(ibid.).

Enligt Krumm, Checchia, Koesters, Reinhold och Beckers (2017) och Hoys (2012) studier 

om män, depression och hjälpsökande visade det sig att män ser depression som ett hot mot 

deras maskulinitet. Depressionen ökade deras sårbarhet och att visa sig sårbar var lika med att 

visa sig svag, vilket de ansåg vara omanligt. Mäns aggressiva beteende kan i själva verket 

vara ett uttryck för en bakomliggande depression. De manliga deltagarna i studierna ansåg att 

i samhället är depression mer förknippat med något kvinnligt och att det är en kvinnlig 

åkomma. Många män vill och jobbar därför hårt för att dölja sin depression och vill inte ens 

ta ordet depression i mun. I studien framkom att män ser suicid som det ultimata slutgiltiga 

sättet att återta kontrollen över deras liv vid depression (ibid.).
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Maskulint perspektiv

Maskulinitetsnormer i samhället anger vad som förväntas av män för att vara socialt 

accepterade eller för att uppnå status. Män kan känna sig pressade att passa in i dessa normer 

som exempelvis innebär att män ska visa sig starka, inte visa känslor, vara oberoende av 

andra och ha kontroll över sig själv och sitt liv. Psykiska besvär anses vara feminina och går 

därför emot de normer om manlighet som finns, vilket gör att psykiska besvär uppfattas som 

ett tecken på svaghet (McKenzie, Jenkin, Collings, 2016). Män har ofta svårt att prata om 

sina känslor och tankar som de grubblar på, många skäms över att vara ledsna eller 

nedstämda. Detta gör att de försöker lösa sina inre problem själva, hellre än att prata med 

någon annan om dem. Maskulinitetsnormer påverkar också hur män berättar och redogör för 

sina symtom när de söker hjälp för psykisk ohälsa. De är generellt sett mer benägna att söka 

hjälp för och prata om de fysiska symtom de upplever i samband med psykisk ohälsa, 

exempelvis tryck över bröstet, problem med andningen eller hjärtklappning (Danielsson, 

2010). Att söka vård och diskutera somatiska problem kan vara ett mer accepterat och inlärt 

sätt att söka vård än för psykiska hälsoproblem (Foldemo, 2010).

Maskulinitetsnormer påverkar även vårdpersonalens syn på hur en man ska eller bör bete sig, 

vilket kan yttra sig genom att vårdpersonal ställer färre frågor till män eller inte ser olika 

riskbeteenden som tecken på psykisk ohälsa hos män. Detta kan innebära ett hinder för att 

uppnå en god personcentrerad omvårdnad och en god psykisk hälsa hos män (Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys, 2014).

Personcentrerad omvårdnad
McCormack och McCance (2010) skriver att begreppet ”person” kan syfta till att fånga alla 

utmärkande egenskaper som utmärker vår mänsklighet och på sättet vi utformar våra liv. Det 

innefattar våra tankar om etik och moral, hur vi uttrycker politiska, existentiella och religiösa 

uppfattningar samt hur vi förhåller oss till mellanmänskliga relationer och känslomässiga 

relationer. Personcentrerad omvårdnad har en holistisk utgångspunkt med syfte att synliggöra 

hela personen och inte bara personens ohälsa eller sjukdom. Människans alla behov behöver 

tillgodoses, såväl fysiska och psykiska, som sociala och existentiella och personen får aldrig 

identifieras enbart med sin ohälsa eller sjukdom. Personcentrerad omvårdnad handlar om att 

forma en terapeutisk relation mellan sjuksköterskan och personen, en relation som bygger på 
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respekt för personen och personens rätt till självbestämmande samt en gemensam förståelse 

för varandra (McCormack & McCance, 2010).

Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskriver personcentrerad vård som en process där 

människan bakom sjukdomen är i fokus. I början av processen är personens egen berättelse 

central, där personen berättar om sin upplevelse och relation till sin egen hälsa. 

Sjuksköterskan lyssnar aktivt och blir varse om personens vilja, resurser och förmågor. 

Sjuksköterskan bör vara lyhörd och ha ett tolkande förhållningssätt och försöka förstå vad

personen försöker berätta (ibid.).

Personens egen berättelse lägger grunden för ett partnerskap mellan sjuksköterskan och 

personen, där sjuksköterskan bidrar med sin professionella kunskap och personen med sin 

berättelse. I denna ömsesidiga relation behåller personen sin autonomi och fattar egna beslut 

grundade på information och kunskap som framkommer genom kommunikationen i mötet. 

Mål och planering för fortsatt omvårdnad läggs upp tillsammans och personen ska kunna 

känna sig trygg med den planering som görs. För att sedan säkerställa den personcentrerade

omvårdnaden och se till att den gemensamt upplagda planeringen följs är det viktigt att 

dokumentera det som blivit överenskommet (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014).

För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskan skapa en förståelse

för den andra personen. Detta görs genom att lyssna med öppenhet till det som sägs men 

också genom att vara lyhörd för det som inte sägs. Personen blir på så vis en likvärdig och 

jämställd partner i omvårdnaden där personens egen berättelse, upplevelse och behov utgör 

grunden för sjuksköterskans professionella bedömningar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).

En människas upplevelser är unika eftersom de präglas av livsvärlden de befinner sig i. Att 

skapa mening och finnas i ett sammanhang är viktiga delar av livsvärlden. Samma 

ohälsotillstånd kan upplevas på olika sätt av olika personer och dessa upplevelser spelar stor 

roll i utformningen av omvårdnaden (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg 2003). En upplevelse kan inte helt förstås av någon annan eftersom varje 

upplevelse är grundade i den egna livsvärlden och är därmed unik. Trots detta har människan 

ett behov av att få känna sig förstådd och accepterad som en del i en gemenskap. En stor del 
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av omvårdnaden innebär att tänka holistiskt och hälsofrämjande, möta andra människor och 

ta del av deras upplevelser (Eriksson, 1987).

Omvårdnad vid psykisk ohälsa
Omvårdnad vid psykisk ohälsa är inriktad på att vara jämlik, vad personens egen upplevelse 

av vad hälsa är och hur en god livskvalitet kan uppnås (Socialstyrelsen, 2017b). Omvårdnad 

vid psykisk ohälsa handlar till stor del om att ge personen egna verktyg och strategier för att

klara av sin upplevda vardag (Skärsäter, 2014). När det kommer till att jobba med hälsa och 

dess vårdande process av individer med mentala besvär har en studie på sjuksköterskor ringat 

in betydande områden i omvårdnad för psykisk hälsa och ohälsa (Jormfeldt, Svedberg & 

Arvidsson, 2003). Dessa områden är närvaro, maktbalans och fokus på hälsa. För att 

sjuksköterskan ska kunna vara närvarande krävs att hon förstår och ser hela personen, är 

dedikerad och engagerad, vågar vara personlig i den vårdande relationen, kan inge trygghet 

och säkerhet samt ändå behålla ett professionellt avstånd. För att hålla maktbalansen på en 

bra nivå krävs att sjuksköterskan försöker påverka personen i enlighet med gällande 

samhällsnormer och föreskrifter, har ett gott samarbete med personen och respekterar hens

integritet och värdighet. Fokus på hälsa innebär att sjuksköterskan vågar lita på människan, 

ser de mänskliga möjligheterna och jobbar hälsofrämjande för att försöka påverka personens 

liv till det bättre (ibid.). 

Det är viktigt med ett holistiskt synsätt hos sjuksköterskan då de flesta som drabbas av 

psykisk ohälsa vill veta vad det innebär för dem både på det psykiska planet men också hur 

det yttrar sig fysiskt (Skärsäter, 2014). Mycket i omvårdnaden syftar till att personen ska 

kunna återta kontrollen i sitt liv och minimera faktorer som kan framkalla ångest eller andra 

psykiska besvär. Vid omvårdnad vid psykisk ohälsa är samtalet och vårdrelationen det 

starkaste verktyget som sjuksköterskan har. Vid psykisk ohälsa är det vanligt att personen 

ofta känner känslor av maktlöshet, oro, rädsla och skam. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan försöker bilda en givande allians tillsammans med personen för att kunna inge 

trygghet och tillit. Personen behöver förstå att hen inte är ensam om sina besvär och att 

exempelvis nedstämdhet är en del av att vara människa och att psykiska besvär drabbar de 

flesta människor någon gång i livet. Det är viktigt att avdramatisera ämnet utan att få 

personen att känna att hens besvär blir allt förminskade. Det är en fin balansgång som 

sjuksköterskan måste balansera på. Sjuksköterskan skall även jobba förebyggande och en 
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viktig del är att motverka rökning och att upptäcka samsjuklighet såsom exempelvis missbruk 

vid psykisk ohälsa (ibid.).

Problemformulering
Sjuksköterskans bemötande är centralt för optimeringen av omvårdnaden och vårdrelationen 

med personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att kunna arbeta personcentrerat och 

hälsofrämjande behöver sjuksköterskan ha kunskap om och förståelse för psykisk ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten (2018) har beräknat att mellan åren 2006 och 2016 skedde en ökning 

av olika former av psykisk ohälsa, bland Sveriges yngre del av befolkningen (ibid.). Oavsett i 

vilken del av vården sjuksköterskan jobbar kommer sjuksköterskan att stöta på personer med 

psykisk ohälsa (Skärsäter, 2014). 

Normer om maskulinitet och fördomar om hur en man ska vara kan dock påverka 

sjuksköterskan och omvårdnaden negativt och leda till att symtom och tecken på psykisk 

ohälsa hos män förbises av vården (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2014). Det 

faktum att män utgör en majoritet i suicidstatistiken tyder på att det finns ett dolt vårdbehov 

för psykisk ohälsa hos män. Det verkar finnas en kunskapsbrist inom området hos 

sjuksköterskor men för att män ska kunna få adekvat omvårdnad och behandling krävs att 

sjuksköterskan har tillräckliga kunskaper om mäns psykiska ohälsa. Detta kan då förkorta och 

lindra lidandet hos män som lider av psykisk ohälsa genom ett gott bemötande(ibid.). 

Det behövs en större förståelse för fenomenet och upplevelsen av att leva med psykisk ohälsa 

ur ett manligt perspektiv. Därför behöver detta område belysas för att sjuksköterskan ska 

kunna ge en god omvårdnad. 

Syfte
Syftet var att belysa mäns upplevelser av att leva med psykisk ohälsa. 
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Metod

Den här narrativa studien har använt sig av en kvalitativ design med en induktiv ansats, 

baserat på patografier.

Design
Ett narrativ är en berättelse och att göra en narrativ studie handlar om att analysera skrivna 

berättelser som till exempel biografier eller patografier. Att göra en narrativ studie innebär att 

försöka klarlägga hur textens olika delar hänger ihop. Motivet kan bland annat vara att skapa 

kunskap om hur en person i sin livsvärld upplever hälsa eller ohälsa, lidande och vård genom 

personens egen berättelse (Dahlborg-Lyckhage, 2017). En kvalitativ arbetsmetod är lämplig 

att använda för att kunna skapa en djupare förståelse för en människas upplevelser eller 

uppfattningar om ett fenomen. Det kvalitativa arbetssättet har en tydlig holistisk 

utgångspunkt som ser människan i ett komplext sammanhang, där varje människas 

upplevelse av ett fenomen är unik (Kristensson, 2014). Den här studien fokuserar på mäns 

upplevelser kring fenomenet att leva med psykisk ohälsa och som analysenhet valdes 

patografier. Segesten (2017) beskriver patografier som upplevelse-litteratur, som till exempel 

kan vara en persons egen berättelse av sin sjukhistoria (ibid). 

Urval
Friberg (2017) beskriver inklusionskriterierna som viktiga för att få ett resultat som svarar på 

studiens syfte. Henricsson & Billhult (2017) skriver att en förutsättning för att kunna berätta 

ingående om ett fenomen är att faktiskt ha upplevt fenomenet. Urvalet kan sedan preciseras 

närmare utifrån syftet med studien (ibid.).

Inklusionskriterier

Patografierna till den här studien valdes i enlighet med inklusionskriterier och dessa var att 

författarna är män som själva har upplevt psykisk ohälsa och att de var mellan 18–30 år 

gamla när de upplevde psykisk ohälsa. Patografierna skulle antingen vara skrivna på svenska 

eller översatta till svenska för att få en professionell översättning och därmed minimera
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risken för fel i översättning och tolkning. Patografierna skulle vara skrivna tidigast år 2008 

för att ha anknytning i modern tid.

Datainsamling
För att få fram relevant analysmaterial användes databasen Libris, som är Kungliga 

bibliotekets stora databas. Libris samlar all litteratur som givits ut i Sverige (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En sökning genomfördes på följande begrepp i 

olika kombinationer: “psykisk ohälsa”, “ångest”, “depression”, “självbiografi” och 

“biografi”. De patografier som tillslut valdes kom fram i sökningen “självbiografier” + 

“ångest”, se bilaga 1.

Beskrivning av patografierna
*Haig, M. (2014) Skäl att fortsätta leva. Stockholm: Pocketförlaget

Matt Haig drabbades av svår depression med ångest när han var 24 år gammal. Han led 

också av suicidala tankar och panikångestattacker. Han berättar i boken om sina egna 

upplevelser erfarenheter av psykisk ohälsa och om hur han lyckades få tillbaka livslusten.

*Forslund, D. (2016). Nu dör jag; Om att drabbas av och leva med ångest. Forslund Books.

Dan Forslund drabbades av ångest med panikångestattacker när han var 26 år gammal. Han 

skriver i boken om sina egna erfarenheter av ångest och vad som hjälpte honom att bli bättre. 

Syftet med boken var att skriva det som han själv hade behövt läsa när han själv blev sjuk, i 

syfte att kunna förkorta lidandet för andra som blir drabbade.

Analys
För att besvara studiens syfte valdes en manifest innehållsanalys med induktiv ansats, 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) som tillvägagångssätt. För att få en så låg grad 

av tolkning som möjligt är det bra att använda ett manifest arbetssätt. Att jobba manifest 

handlar om att vara nära texten och det som direkt exponeras, till skillnad från att jobba latent 
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som handlar om att tolka texten för att få fram den underliggande innebörden i texten. Alla 

forskare går in i forskning med en viss förutfattad kunskap som ger en viss förförståelse som 

kommer att göra att materialet ibland oundvikligen kommer att tolkas med latenta inslag 

(ibid.).

Analysmetoden börjar med att relevant analysdata i form av litteratur väljs ut, och läses 

igenom som helhet. Därefter plockas meningsbärande enheter ut ur texten. Meningsbärande 

enheter, meningsenheter, är meningar eller korta stycken ur texten som svarar på studiens 

syfte. Dessa meningsenheter utgör grunden för det fortsatta analysarbetet. Meningsenheterna 

kondenseras, kodas och delas in i kategorier. Kondensering innebär att korta ner 

meningsenheterna, utan att kärnan av innehållet går förlorat. Detta görs för att lättare kunna 

hantera texten och lättare urskilja essensen i meningen. Att koda kan liknas vid att sätta en 

etikett på meningsenheten. Koden ska återspegla kärnan av innehållet i meningsenheten. Alla 

koder analyseras och sorteras sedan in, tillsammans med liknande koder med liknande 

innebörd i kategorier. Kategorierna ska återspegla de centrala budskapen som finns i 

analysmaterialet. Vid kategoriseringen kan det uppkomma en röd tråd som går genom flera 

kategorier, ett mer latent innehåll. Detta kan då bilda ett tema, som innebär att synliggöra ett 

djupare innehåll i flera eller alla kategorier. Kategorierna ska svara på frågan vad och tema på 

frågan hur (Graneheim & Lundman, 2004).

Patografierna till studien lästes först igenom i sin helhet, enskilt. Meningsenheter plockades 

sedan enskilt ut, för att sedan diskuteras. Totalt plockades 229 meningsenheter ut men efter 

diskussion och överväganden exkluderades 15 meningsenheter som inte ansågs svara på 

syftet. Vidare kondenserades meningsenheterna enskilt, för att sedan koda och kategorisera 

gemensamt. Efter noggrann diskussion och övervägande växte även ett tema fram, som låg 

över i alla kategorierna. Exempel på analysförfarande, se bilaga 2.

Det mest utmanande i analysprocessen var kategoriseringen. Graneheim och Lundman (2004) 

styrker att det kan vara svårt att hålla kategorierna homogena när studien handlar om 

upplevelser, på grund av upplevelsernas komplexa natur (ibid.). Psykisk ohälsa är också ett 

komplext och ibland diffust ämne vilket gjorde att analysprocessen tog lång tid. 

Analysprocessen resulterade i 214 meningsenheter som var relevanta och svarade på studiens 

syfte. De meningsbärande enheterna i analysen plockades först ut enskilt, detta ökar 

trovärdigheten i fynden i resultatet (Skott, 2012). Sedan gicks allt igenom gemensamt och 
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kondenseringen och kodning utfördes gemensamt. Kategoriseringen gjordes om ordentligt tre 

gånger och olika kategorier diskuterades flitigt. Resultatet som växte fram är relevant, rimligt 

och svarar i hög grad på syftet för studien.

Etiska överväganden
All forskning ska präglas av ett etiskt och respektfullt förhållningssätt (Kristensson, 2014). 

Den här studien baserades på patografier som författarna själva valt att publicera. Författarna 

uttrycker tydligt en önskan om att sprida mer kunskap och förståelse för psykisk ohälsa med 

hjälp av sina texter. Det anses då inte föreligga några hinder för att arbeta med dessa texter i 

syfte att öka sjuksköterskors förståelse för män med psykisk ohälsa, för att kunna optimera 

omvårdnaden för dessa män. Det vill säga, ett underförstått samtycke till att använda denna 

data till forskning föreligger.

Det finns fyra centrala etiska principer att förhålla sig till, som kan sammanfatta de viktigaste 

etiska överväganden som behöver göras innan ett arbete påbörjas (Kristensson, 2014).

Autonomiprincipen handlar om individens rätt till självbestämmande och respekt för 

individens integritet och värdighet (Kristensson, 2014). Den här studien kommer att behandla 

texterna manifest, vilket innebär att hålla sig nära texten och ha en så låg grad av tolkning 

som möjligt.

Enligt nyttoprincipen ska all forskning bedrivas med ett gott syfte och nyttan med 

forskningen ska alltid överväga risken för skada (Kristensson, 2014). Den här studien ämnar 

öka sjuksköterskans förståelse för män med psykisk ohälsa och därmed kunna förbättra 

omvårdnaden.  

Inte skada-principen innebär att bedriva forskningen eller studien på ett säkert sätt så att 

risken för skada minimeras. Det kan till exempel handla om att bevara individens integritet 

och anonymitet och konfidentialitet övervägs (Kristensson, 2014). Den här studien baseras på 

patografier som författarna själva skrivit och valt att publicera.
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Rättviseprincipen finns för att se till att alla deltagare behandlas rättvist och att deras 

deltagande är på lika villkor (Kristensson, 2014). Den här studien tar hänsyn till författarna 

och behandlar alla valda patografier på samma jämlika sätt.

Resultat
Analysen resulterade i ett huvudtema ”Förändrad vardag” med fyra kategorier ”Ensam i sitt 

lidande”, ”Kroppsliga reaktioner” ”Fångad i sitt huvud” och ”Negativa känslor som 

normaltillstånd”. Analysen visade att män med psykisk ohälsa kunde uppleva att vardagen 

påverkades till stor del och att de inte kunde leva sina liv som de skulle vilja eller som de 

brukade göra innan de drabbades av psykisk ohälsa. 

Figur 1. Översikt av tema och kategorier.

Ensam i sitt lidande 
Analysen visade att männens upplevelser av att leva med psykisk ohälsa innebar en stor 

känsla av ensamhet och isolering.

Männen upplevde att de var de enda i hela världen som någonsin drabbats av denna typ av 

upplevelser, vilket gav dem en slags hopplöshet om att kunna bli förstådda. De visste att 

andra människor hade drabbats av psykisk ohälsa, ångest och depression förut men tänkte att 

de andra omöjligt kan ha känt precis likadant. ”I min skrattretande naivitet trodde jag faktiskt 

Kategori Tema

Ensam i sitt lidande

Förändrad vardag

Kroppsliga reaktioner

Fångad i sitt huvud

Negativa känslor som normaltillstånd
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att jag kände något som andra människor aldrig hade varit med om. Eftersom det var så 

främmande för mig trodde jag att det måste vara främmande för vår art” (Haig, 2015, s.16).

Det var svårt för männen att prata med andra om sina upplevelser. De ville helst kunna lösa 

sina bekymmer på egen hand. Männen tyckte sig vara ensamma om sina upplevelser, de 

upplevde att ingen förstod och ingen skulle heller förstå om de berättade hur de mådde, vilket 

gjorde att de blev isolerade. Isoleringen förstärktes av att männen led av någonting som inte 

syntes. En av männen skriver att han önskade att hans sjukdom hade varit mer synlig för 

omvärlden, då hade andra kanske kunnat förstå hur han mådde på insidan. 

Männen skrev att det de kände och upplevde var mycket svårt att beskriva, särskilt för 

utomstående men också för sig själva. De upplevde att det var svårt att hitta orden som 

beskriver det de upplevde. En av männen nämnde att det var omöjligt att beskriva sina 

upplevelser och att det närmsta han kunde komma till att beskriva var med hjälp av 

metaforer. Periodvis kunde till och med den fysiska förmågan att tala försvinna, det var svårt 

att röra tungan och inga ord kom ut. Männen beskrev ord som obetydliga och meningslösa 

jämfört med det lidande de upplevde inom sig. ”Det fanns inte en chans att jag kunde 

beskriva det jag upplevde i ord, för det var bortom ord. Ord kändes obetydliga och banala 

jämfört med den smärta jag upplevde” (Haig, 2015, s.15).

Kroppsliga reaktioner
Analysen visade på gemensamma saker för männen var att de upplevde en rad fysiska 

reaktioner som följde med deras psykiska besvär. De fysiska åkommorna var i stort sett alltid 

närvarande och det kunde röra sig om både diffusa, pirrande känslor i kroppen till svåra 

hjärtklappningar. 

Innan en ångestattack upplevdes illamående, spänningar i kroppen, hjärtklappning och 

svettningar. Ju längre in i ångestattacken de kom desto värre blev den fysiska påverkan. 

Hjärtklappningen upplevdes hårdare och de fick svårt att andas samtidigt som de svettades 

kraftigt. I panikångestattacker kunde en av männen uppleva hugg i hjärtat, något han trodde 

skulle döda honom. “Kroppen betedde sig konstigt. Illamåendet, hjärtklappningen och alla 

konstiga spänningar. Tankarna babblade högljutt, snabbare och snabbare. De fysiska 
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sensationerna fungerade som bekräftelse på det jag fasade mest av allt, att mitt liv håller på 

att ta slut” (Forslund, 2016, s.19). 

Männen upplevde kroppsliga besvär och diverse åkommor även mellan ångestattackerna. 

Männen upplevde att kropp och psyke var starkt sammanflätade och de var väldigt medvetna 

om hur den psykiska ohälsan yttrade sig i deras fysiska kropp. Båda männen led av yrsel, 

svimningskänslor, domningar i armar och ben och en överväldigande trötthet samt sömnbrist 

och aptitlöshet. Vid särskilt stressfulla situationer kunde även kräkningar förekomma. 

Det är så mycket av vad man upplever när man drabbas av ångest och 

depression som händer någon annanstans än i hjärnan. Hjärtklappningen, 

värken i armar och ben, de svettiga handflatorna, den pirrande känslan som 

ofta följer med ångest, till exempel. Eller hela kroppens överväldigande trötthet

som är en del av depressionen. (Haig, 2015, s. 76).

Fångad i sitt huvud
Analysen visade att männen kunde uppleva att tankarna tog överhanden om deras liv. 

Tankarna var alltid närvarande och de blev för männen ett störningsmoment i livet. Även om 

det ibland fanns positiva tankar så var majoriteten av tankarna negativt laddade. Männen 

beskrev att tankarna snurrade utan riktning eller mål.

Männen upplevde och beskrev att de överanalyserade allt, hela tiden. Männen tänkte så 

många tankar hela tiden så att de till sist började inbilla sig saker och såg saker som inte 

fanns. Detta förklarade männen med att de tänkte så mycket att de till sist inte visste vad som 

var tankar och vad som var verklighet. En av männen menade att hans tankar kunde vara så 

intensiva att de kändes som fysiska beröringar på hjärnan, att det pirrade och surrade på olika 

delar av hjärnan och att om han kände efter så skulle han kunna känna hur en tanke blev till. 

Utåt sett trodde männen att de upplevdes som trögtänkta eller långsamma för att de var så 

självupptagna i sina tankar att de inte kunde tänka på något konkret. Männen upplevde att de 

tankar de hade inte gick att ignorera eller undvika på något sätt. “Jag var fast. Det var som 

att sitta i fängelse. ... Jag hade aldrig förstått att man kunde bli inlåst i sitt eget huvud”

(Haig, 2015, s. 62)
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Männen brottades ofta med existentiella tankar om liv och död. De ville hitta någon slags 

mening med livet, någonting som gav dem hopp om framtiden. Männen uppgav att det var 

tankarna på livet som hindrade dem från att ta livet av sig själva och även om de inte hittade 

någon mening med livet eller något hopp om framtiden just då så fanns det ändå någon tanke 

om att det skulle kunna finnas längre fram i tiden. En av männen var nära självmord en gång,

i nära anslutning till insjuknandet. Han tänkte att döden skulle vara en lättnad och att döden 

verkade vara det enda sättet att slippa den oändliga plåga han befann sig i. 

Kanske vore det enklare att ta mitt eget liv? Den frågan väckte dock en skräck, som 

på sätt och vis lugnade mig. Då måste jag ju uppleva någon form av mening, 

resonerade min urlakade ångesthjärna. Samtidigt var det viljan att leva som ställde 

till det – ju mer livslust, desto större förlust om livet tog slut. Jag vågar inte ens 

fundera på hur många gånger jag har dragit den tankerundan i hjärnan genom åren.

(Forslund, 2016, s.24)

Männen upplevde många negativa tankar om sig själva. De tänkte att de själva var värdelösa 

som inte var som alla andra och inte kunde göra saker som de brukade göra. Männen tänkte 

på hur meningslösa de var som personer och hur meningslösa deras liv var. Männen beskrev

sina tankar om sig själva som pessimistiska och nedlåtande, något som männen i början av 

sin sjukdom inte reflekterade så mycket över, dessa tankar var en sanning för dem. I deras 

tankar var de misslyckade och värdelösa för att de faktiskt var misslyckade och värdelösa.

Negativa känslor som normaltillstånd
Analysen visade att känslor var en stor del av männens upplevelse. Männen upplevde olika 

typer av känslor och männen beskrev alla känslor som intensiva och ständigt närvarande. 

Männen hade svårt att separera sig själva från sin ångest. De upplevde en ständig känsla av 

ångest, även mellan sina kraftiga ångestattacker. Den ständiga känslan av ångest ledde till en 

känsla av hopplöshet och uppgivenhet, männen kände att de aldrig skulle få slippa undan all 

den själsliga plåga de upplevde. Efter en tid blev dock ångesten något som männen inte 

tänkte så mycket på. Känslorna av ångest var alltid närvarande och det blev normaltillstånd 
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för dem.“En tid in i mitt nya liv, med ångesten som följeslagare, normaliserades det hela - i

brist på bättre ord.” (Forslund, 2016, s.22). 

Oro var en annan känsla som ständigt var närvarande hos männen. Männen led av en ständig 

oroskänsla som inte alltid hade något fokus. Ibland oroade de sig över saker som att komma 

för sent till ett möte eller för att få en ångestattack men oftast handlade oron inte om något 

specifikt utan det var snarare en generell, ständig oroskänsla. Männen upplevde också ofta 

rädsla i samband med saker som de i vanliga fall inte var rädda för. En av männen beskriver 

en stark rädsla för allt som påverkade hans sinnesstämning. Det kunde röra sig om allt från 

massage, ibuprofen och brist på sömn till alkohol och droger. Innan han drabbades av psykisk 

ohälsa hade ingen av tidigare nämnda saker genererat någon rädsla. 

Under den allra värsta tiden, när depression samverkade med total panikångest 

dygnet runt var jag rädd för allting. Jag var bokstavligt talat rädd för min egen 

skugga. Om jag tittade på ett föremål - en sko, en kudde, ett moln - tillräckligt 

länge, hittade jag något ondskefullt i föremålet… (Haig, 2015, s.29). 

Tema: Förändrad vardag 
Analysen visade på att männen upplevde att vardagen påverkades och förändrades mycket av 

deras psykiska besvär. Många enkla bestyr i vardagen för en frisk individ blev till 

övermäktiga hinder som gav ännu mer utlopp för och orsak till ångest för männen. Det blev 

väldigt omständligt och svårt att leva. Den psykiska ohälsan blev någon form av nytt 

normaltillstånd för dem i vardagen när de var som mest nere i sin ohälsa. Den psykiska 

ohälsan blev ett stort hinder för en av männen när han skulle utföra vardagliga sysslor, 

exempelvis gå och handla. ”När man är väldigt deprimerad eller orolig - oförmögen att 

lämna sin bostad, eller soffan, eller att tänka på något utom depressionen - kan det vara 

outhärdligt svårt.” (Haig, 2015, s.49).

Det sociala nätverket i form av främst familjen och partner spelade en betydande roll i 

männens vardag. Det var väldigt svårt att uttrycka och finna ett språk för hur de mådde på 

insidan både för sig själva och i kommunikation med vänner och familj. De uttryckte sig 

därför hellre i metaforer som exempelvis att “mitt huvud brinner” eller liknande. Det var 
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väldigt svårt att erkänna sitt lidande både för sig själv men främst inför andra och de kämpade 

för att hålla uppe den normala fasaden utåt. ”När jag först blev sjuk lade jag ner stor energi 

på att verka normal” (Haig, 2015, s.52). Männen bar även på en stor rädsla för att deras 

partner skulle lämna dem till följd av deras ohälsa och att de skulle vara börda för deras 

partner. Enligt männen kunde livet med psykisk ohälsa upplevas som overkligt och 

mittemellan apati och panik. De upplevde ett ständigt vardagligt kaos utan struktur och 

männen beskriver att de upplever sin vardag som att befinna sig i en konstant dimma. 

Diskussion

Metoddiskussion
En tydlig redogörelse för studiens tillvägagångssätt med exempel har gjorts för att visa på att 

studien har trovärdighet har den gjorts i enlighet med transparens, överförbarhet, 

tillförlitlighet, verifierbarhet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Metoden som denna studie har följt är en kvalitativ metod. Valet gjordes utifrån studiens 

syfte som var att belysa mäns upplevelser av att leva med psykisk ohälsa. Enligt Kristensson 

(2014) är kvalitativ forskning lämplig för att undersöka upplevelser. En kvantitativ metod 

hade inte varit lämplig eftersom upplevelser inte är något som är mätbart utan måste ses i sin 

helhet med hänsyn till den kontext den befinner sig i. Upplevelser är en slags innebörd och 

fenomen i exempelvis någons vardag och därför bör forskaren vara nära det som undersöks 

(ibid.). Kristensson (2014) skriver att en studie visar på överförbarhet och transparens genom 

en tydlig redogörelse kring hela arbetsprocessen. Detta för att andra skall kunna ta del av

samt återskapa arbetet och göra samma sökningar i den här studiens fotspår. Dock är det svårt 

att kunna återskapa en kvalitativ studie helt då en annan studie skulle bli tolkad på nya sätt 

och sedd genom andra glasögon (ibid.). 

För att besvara studiens syfte valdes patografier som analysenhet. Enligt Segesten (2017) är 

denna typ av upplevelse-litteratur baserade på det som finns “i huvudet på författarna”, vilket 

är en bra källa till kunskap när upplevelser ska undersökas. Informationen som framkommer 

ur en biografi eller patografi har inga krav på objektivitet utan är enbart bedömda av 
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författaren själv (ibid.). Patografier som analysenhet är bra då författarna inte kan styra sina

svar utifrån studien som det exempelvis hade kunnat bli vid en intervju. En nackdel i arbetet 

är dock att en bok var översatt till svenska vilket skapade en otydlighet i vissa fall mellan 

begreppen erfarenhet och upplevelse då båda kan översättas till det engelska ordet 

”experience”. Denna studie visar på tillförlitlighet eftersom den är baserad på mer än en 

patografi. Enligt Kristensson (2014) är variation bra för att öka trovärdigheten i en studie. 

Fler patografier skulle eventuellt ha kunnat användas i denna studie för att få fram fler 

perspektiv och mer substans. Två patografier innebar dock en rimlig mängd text i förhållande 

till studiens omfattning och storlek. Det finns däremot ingenting som säger att de upplevelser 

som framkom i resultatet är exklusiva just för män men hade kvinnor inkluderats hade inte 

studiens syfte besvarats. 

Hade studien baserats på intervjuer som analysmaterial hade fler frågor som är relevanta för 

studien kunnat ställas och mer detaljrika beskrivningar hade kunnat ges. Detta hade kunnat 

leda till en djupare förståelse av personernas upplevelser (Skott, 2012). Intervjuer som 

datainsamlingsmetod är dock både tids- och kostnadskrävande och inte alltid lämpliga på 

kandidatnivå (Danielsson, 2017). 

Om studien hade varit grundad på vetenskapliga artiklar istället för patografier hade det blivit 

en större distans till männens upplevelser och datamaterial som hade kunnat vara relevanta 

för denna studie hade kunnat gå förlorad i de andra studiernas bearbetning. Risken fanns 

också att materialet i de andra studierna blivit mer tolkat, vilket skulle kunna ändra 

betydelsen i texten och ha en påverkan på denna studies resultat. Denna studie syftade till att 

belysa mäns upplevelser av att leva med psykisk ohälsa och det var då viktigt för 

trovärdigheten i resultatet att tolkning skedde på så låg nivå som möjligt för att inte mista 

kärnan i upplevelserna (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att få fram relevanta patografier till studien valdes LIBRIS som sökdatabas. Det var 

tidskrävande att hitta patografier som stämde in på urvalskriterierna till denna studie. 

Sökresultatet var relativt magert, trots att sökstrategin optimerades. Fler sökträffar hade 

funnits tillgängliga om patografier skrivna på engelska också hade inkluderats. Willman et al.

(2016) skriver att hänsyn måste tas till forskarnas språkkunskaper och material som är 

skrivna på språk som inte behärskas av alla deltagare i forskningsgruppen ska uteslutas 

(ibid.). I denna studie var patografier skrivna på engelska inte ett alternativ på grund av risken 
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för fel i översättningen. Professionellt översatta patografier ansågs dock inte innebära något 

hinder. Båda de valda patografierna uppfyllde inklusionskriterierna för studien för att visa på 

verifierbarhet. Delar från båda patografier fick dock uteslutas då vissa kapitel handlade mer 

om coping-strategier, det vill säga hur de hanterat och jobbat för att lindra sin psykiska 

ohälsa. 

För att kunna skapa en uppfattning om männens egna upplevelser av att leva med psykisk 

ohälsa valdes en induktiv ansats, som innebär ett förutsättningslöst letande i texten 

(Danielsson, 2012). Förförståelsen hos den som läser en text kan dock alltid krocka med det 

induktiva arbetssättet eftersom den som läser en text alltid har någon form av förutfattad 

mening eller uppfattning som skulle kunna påverka resultatet (Graneheim & Lundman, 

2017). Denna studie är gjord med en medvetenhet kring detta och texten skulle behandlas så 

neutralt som möjligt under hela studien. Kristensson (2014) menar att risken för att 

förförståelsen får en för stor betydande roll i analysen och resultatet minskar genom att mer 

än en person utför arbetet (ibid.). Förförståelsen inom ämnet psykisk ohälsa var dock relativt 

låg och ingen egen tidigare forskning har bedrivits och de egna upplevelserna av psykisk 

ohälsa är få. 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys valdes som inspiration till den 

här studien. Denna metod valdes för att den beskrivs på ett pedagogiskt sätt och innehåller en 

rimlig mängd steg för ett kandidatarbete. Enligt Kristensson (2014) fokuserar 

innehållsanalysen på att hitta liknelser och skillnader i texten, vilket gör det till en bra 

nybörjarmetod. Innehållsanalysen gör det möjligt att tolka texten på olika nivåer, ofta 

kombineras manifest och latent innehåll när en innehållsanalys görs (ibid.). Valet att ta fram 

textens manifesta innehåll gjorde att texterna blev analyserade med en så låg grad av tolkning 

som möjligt. Danielsson (2012) beskriver att det manifesta innehållet anger vad som står i 

texten. Hade ett latent arbetssätt använts hade det inneburit en högre grad av tolkning, då 

latent innehåll anger en djupare tolkning av texten (ibid.). Latenta inslag finns dock med i 

studien, speciellt i utformningen av tema, som enligt Polit och Hungler (1999) innebär att 

koppla samman den underliggande meningen som återkommer under utvecklingen av 

kategorier.
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Resultatdiskussion
Studien resulterade i fyra beskrivande kategorier som alla innehåller männens upplevelser av 

psykisk ohälsa och hur det blev en stor del i männens vardag. Studien visade att män som har 

psykisk ohälsa upplever en stor ensamhet, att kroppens reaktioner påverkar dem och att det 

innebär ett stort lidande för dem. Männen upplevde att deras vardag till stor del blev 

påverkade av den psykiska ohälsan och för att sjuksköterskan ska kunna ge rätt omvårdnad 

behöver en god kommunikation till personen upprättas. Sjuksköterskan behöver få kunskaper 

och förståelse för just den person hon möter och vad hen har för tankar och mål i sin egen 

livssituation. 

Resultatet visade att känslor av ensamhet är en bidragande faktor till lidande när en man 

drabbas av psykisk ohälsa. En av orsakerna till dessa känslor av ensamhet var att männen 

kände att ingen annan förstod hur de mådde. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003) är ensamhet en existentiell känsla och att ingen kan förstå någon 

annans lidande fullt ut. Ensamheten grundar sig ofta också i att ohälsa påverkar det sociala 

livet; människor runt omkring drar sig ofta undan när en person mår mycket dåligt. Den 

existentiella ensamheten innebär också att alla känslor av skam, hopplöshet, skuld och 

osäkerhet får bäras av personen själv, detta är känslor som ofta är svåra att dela med någon 

annan (ibid.). 

Resultatet visade att männen upplevde svårigheter med att kommunicera sitt lidande och sina 

känslor till andra, trots att de gärna ville bli förstådda. I likhet med resultatet beskriver 

Eriksson (1987) att en av utmaningarna med att vara människa är att det är svårt att bli helt 

förstådd av någon annan, på grund av upplevelsers unika natur, men att människan ofta ändå 

har ett behov av att få känna sig som en del i en gemenskap genom att bli förstådd och 

accepterad av andra. Att möta en person på deras nivå och att ta del av deras upplevelser är 

såväl holistiskt som hälsofrämjande (ibid.). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska skriver svensk sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskan måste kunna 

identifiera vad hälsa innebär för den enskilde patienten för att kunna skapa förutsättningar 

och för att kunna främja hälsa. Om inte hälsa och ohälsa identifieras blir det svårt att ge 

personcentrerad omvårdnad (ibid.). Att identifiera ohälsa och kunna skapa en förståelse kan 

vara problematiskt när personen i fråga har svårt att själv uttrycka sig, eller av någon 
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anledning inte vill dela med sig av sina känslor, som studiens resultat visade att män med 

psykisk ohälsa kan känna. Dahlberg et al. (2003) menar att det är viktigt för sjuksköterskan 

att ha ett öppet förhållningssätt i mötet med en person med psykisk ohälsa. Öppenheten 

handlar om att försöka förstå personens perspektiv utan att tolka personens berättelse genom 

sin egen förförståelse. Utan ett öppet förhållningssätt riskerar personens berättelse att bli 

anpassad efter sjuksköterskans förförståelse och möjligheten att förstå personen minskar 

(ibid.). Ekman et.al. (2014) menar dock att för att kunna skapa en förståelse krävs att 

sjuksköterskan läser mellan raderna och är lyhörd för det som personen inte berättar, för att 

kunna tolka och därmed förstå personens berättelse på bästa sätt för att kunna göra 

omvårdnaden personcentrerad. 

Resultatet visade att män med psykisk ohälsa kan uppleva att de hellre försöker lösa sina 

bekymmer på egen hand, snarare än att prata med andra om dem och be om hjälp. Krumm et 

al. (2017) menar att män förknippade psykisk ohälsa, exempelvis depression, som något som 

drabbar kvinnor. Detta yttrade sig en del i att männen skämdes över deras psykiska besvär 

och att det kändes omanligt att gråta till exempel (ibid.). Män saknade ofta ord för att 

beskriva sitt mående och trots att de kanske skulle vilja prata om sina besvär så visste de inte 

hur de skulle uttrycka sig (McKenzie et. al., 2016). Detta är bra för sjuksköterskan att känna 

till i mötet, där sjuksköterskan bör se till att inte vara dömande och tänka på att 

maskuliniteten hos någon kan krocka med deras psykiska ohälsa, att de inte vill visa sig svaga 

och sårbara. McKenzie et. al. (2016) beskriver att män som blev bemötta på rätt sätt och fick

möjligheten att prata om sina besvär upplevde det som fördelaktigt och för vissa hjälpte 

samtalen även mot suicidala tankar (ibid.). Det framgick även i resultatet att män med 

psykisk ohälsa försökte hålla uppe en fasad mot omgivningen för att slippa visa sig sårbara 

och för att inte bli en börda för de närstående. McKenzie et. al (2016) skriver att män som

håller uppe en fasad och låtsas att de mår bra skjuter upp sitt hjälpsökande för att istället lösa 

sina problem på egen hand (ibid.). Det kan vara bra för sjuksköterskan att känna till att när 

män väl nämner sina psykiska besvär kan det ha pågått en längre tid och de kan ha kommit 

långt i sitt sjukdomsförlopp. 

Resultatet visade att fysiska symtom är vanliga vid psykisk ohälsa och att fysiska besvär 

alltid var närvarande hos männen, inte bara under ångestattacker utan även mellan dem. 

Männen förstod inte att det var ohälsa från psyket som de hade drabbats av. Danielsson 

(2010) skriver att män ofta söker vård för specifika, fysiska symtom som hjärtklappning, 
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andnöd eller högt blodtryck, trots att det i grunden har rört sig om psykisk ohälsa. Kvinnor 

fokuserar däremot inte lika mycket på specifika fysiska besvär när de söker vård för psykisk 

ohälsa (ibid.). Därför är det viktigt för sjuksköterskan att ha en holistisk bild av personen, för 

att kunna identifiera psykisk ohälsa och för att kunna ge personen den omvårdnad hen 

behöver. Enligt Wiklund-Gustin (2015) och Jormfeldt et al. (2003) behöver sjuksköterskan 

kunna skapa trygghet hos en person med psykisk ohälsa, vilket sjuksköterskan kan göra 

genom att visa medkänsla och bekräfta personen och giltiggöra hens upplevelser. Detta 

skapar trygghet men kan också skapa förutsättningar för att personen ska kunna visa sig själv 

mer medkänsla, något som skulle kunna lindra känslor av skam och skuld (ibid). 

Hamer, McCallin och Garrett (2009) menar att information om de fysiska symtom som kan 

verka skrämmande vid en panikångestattack är viktiga att förklara för personen. Det är av 

största vikt att inte bara utesluta fysisk ohälsa utan att också identifiera den psykiska ohälsan 

hos personen. Personen behöver information om vad symtomen innebär och varför de 

uppkommer. Vidare är det också viktigt att en person som drabbas av skrämmande 

ångestattacker kan behöva lära sig tekniker för att kunna hantera situationen, kanske redan 

innan den börjar genom att lära sig att känna igen tecken som föregår en attack (ibid.). 

Resultatet visade att män med psykisk ohälsa ofta bar på tunga känslor som bidrog till

mycket smärta och lidande som gjorde att de övervägde suicid som en utväg. Båda männen i 

studien hade tankar på döden och livet under sin psykiska ohälsa. Tankar på att avsluta sitt liv 

fanns, de ville dock inte dö men de ville heller inte leva när det var som värst i lidandet. 

Nyberg (2013) lyfter att en viktig och förebyggande omvårdnadsåtgärd är att sjuksköterskan 

vågar ställa frågor om suicidala tankar, när sjuksköterskan misstänker att tankar på suicid

föreligger. 

En stor del av resultatet visade på att männens upplevelse av att leva med psykisk ohälsa var 

att känna negativa känslor som exempelvis oro, rädsla och ångestkänslor ofta. Wiklund-

Gustin (2015) styrker detta med att psykisk ohälsa är starkt förknippat med känslomässiga 

reaktioner av olika slag (ibid.). Männen reagerade ofta med starka känslor som genererade

ohälsa och mer lidandet, de stängde då oftast alla känslorna inom sig. Krumm et al. (2017) 

studie visar på att suicidtankar till följd av psykiskt lidande inte är ovanligt hos män och 

suicid är ett sätt att återta den maskulina kontrollen igen (ibid.). Medan kvinnor återfår 
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kontrollen över deras psykiska ohälsa genom att aktivt söka hjälp, söka kunskap och genom 

att prata av sig om det (Danielsson, 2010). 

Resultatet visade på att båda männen uttryckte en önskan att få känna sig normala samt att 

kunna fungera i vardagen. Detta kan sjuksköterskan använda sig av i utformandet av 

realistiska mål med omvårdnaden. Omvårdnaden bör också präglas av ett helhetsperspektiv 

på individen och personcentrerad omvårdnad där individen är mer än sin ohälsa. Dahlberg 

och Segesten (2010) skriver att en vårdare måste ha ordentliga kunskaper och förmåga att se

hur det är för just den person som vårdas och vad hälsa betyder för just den personen för att 

kunna ge optimal omvårdnad. Omvårdnaden måste bygga på personens egen upplevelse av 

mening och sammanhang för att kunna hjälpa personen att uppleva hälsa i vardagen (ibid.). 

Detta knyter an till resultatet, som visade att män med psykisk ohälsa kunde uppleva sig 

själva och sina liv som värdelösa och meningslösa. 

I resultatet framkom att männen upplevde många negativa känslor. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att stödja personen att få utlopp för sina känslor. Känslorna sätter nivån för 

människans sinnesstämning i vardagen (Wiklund-Gustin, 2015). Pherson och Tengelin 

(2015) berättar att ur ett historiskt perspektiv har dock kvinnor associerats som mer psykiskt 

sårbara än män och detta har präglat utformningen av vården vid psykisk ohälsa. Det och 

samhällets förväntan att män ska bete sig “som en man” kan utgöra ett hinder för att män 

vågar öppna upp sig om sitt psykiska lidande i mötet med en sjuksköterska. Vården kan idag 

bli bättre på att förebygga suicid hos män. Idag kan psykisk ohälsa missas hos män för att 

sjuksköterskan är skolad att leta efter mer klassiska kvinnliga uttryck (ibid.). Att möta män 

med psykisk ohälsa kan vara utmanande för sjuksköterskan då det ställer krav på att 

sjuksköterskan är medveten om sina egna känslor för att kunna agera professionellt i mötet 

(Wiklund-Gustin, 2015).

Slutsatser
Att leva med psykisk ohälsa kan för män innebära en stor känsla av ensamhet, rädsla och oro 

över fysiska symtom och ett tungt lidande i det vardagliga livet. Män kan också ha 

svårigheter med att uttrycka sina känslor eller beskriva hur de mår och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är öppen och lyhörd i sitt bemötande för att kunna ta del av personens 

upplevelse i så stor utsträckning som möjligt. Sjuksköterskan kommer att träffa män med 
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psykisk ohälsa överallt inom vården och det är viktigt att sjuksköterskan har ett 

personcentrerat och holistiskt tankesätt i mötet med alla personer för att kunna ge adekvat 

omvårdnad. 

Det är färre män än kvinnor som får omvårdnad för psykisk ohälsa men det är männen som 

begår de flesta suicid. Detta är ett tecken på att det finns ett dolt vårdbehov och mer forskning 

kring orsaker till detta behövs. Det är viktigt att veta mer om psykisk ohälsa hos män för att 

sjuksköterskan skall kunna jobba preventivt i bemötandet av män över allt i vårdkedjan. 

Den här studien bidrar med att belysa mäns upplevelser av psykisk ohälsa för att 

uppmärksamma problematiken med att män ofta lider i det tysta för att kunna förbättra 

bemötandet och omvårdnaden. Sjuksköterskan kan genom att uppmärksamma psykisk ohälsa 

hos män lindra och förkorta deras lidande. 

Självständighet 
Studien har utförts gemensamt av H. F och Z.W. Båda är överens om att ha varit jämlikt 

delaktiga i hela arbetsprocessen. Arbetet har utförts som ett samarbete, med självständiga 

inslag. Vissa texter har skrivits självständigt, för att sedan diskuteras och bearbetas 

gemensamt medan andra texter helt skrivits gemensamt. Läsning av patografierna skedde 

också individuellt liksom framtagning av de meningsbärande enheterna. De meningsbärande 

enheterna diskuterades sedan gemensamt innan analysprocessen fortskred gemensamt. Båda 

två har varit involverade i alla delar av arbetet med studien, med ett gemensamt ansvar. Ett 

aktivt arbete har pågått under hösten 2018 och studien har granskats och diskuterats med 

hänsyn till gällande betygskriterier. 
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Bilaga 1 Sökningar i LIBRIS

Sökordskombinationer Antal 
träffar

Antal 
patografier 
skrivna av 
män

Antal som stämde 
in på övriga 
inklusionskriterier

Antal valda 
patografier

Titel

Psykisk ohälsa + 
Ångest + depression

24 4 0 0 -

Psykisk ohälsa + 
Biografi

35 17 2 0 -

Självbiografier + 
ångest

10 2 2 2 Forslund, 
D. (2016). 
Nu dör 
jag.
Haig, M. 
(2015). 
Skäl att 
fortsätta 
leva.

Självbiografier + 
Depression

16 5 1 1 Haig, M. 
(2015). 
Skäl att 
fortsätta 
leva.

Psykisk ohälsa + 
Självbiografi

8 2 0 0 -

Psykisk ohälsa + 
Ångest + depression + 
självbiografi

1 0 0 0 -
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Bilaga 2 Exempel från analysprocessen

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Kategori Tema

När man är 
deprimerad känner 
man sig ensam

Deprimerad 
känner sig ensam

Ensamhet Ensam i sitt 
lidande

Förändrad vardag

Det knäppaste med 
en hjärna är att vad 
som helst kan pågå 
där inne fast ingen 
annan kan se det.

Knäppaste med 
en hjärna är att 
vad som helst 
kan pågå, ingen 
annan kan se

Ingen annan kan 
se

Ensam i sitt 
lidande

Jag vände om och 
började gå mot 
villan och det 
slutade med att jag 
kräktes av stress 
över det hela.

Det slutade med 
att jag kräktes av 
stress över det 
hela.

Kräktes Kroppsliga 
reaktioner

Pulsen ökade. 
Halsen snörptes åt 
och det blev svårt att 
andas.

Pulsen ökade och 
det blev svårt att 
andas.

Svårt att andas Kroppsliga 
reaktioner

Men med depression 
och ångest är 
smärtan inte något 
du tänker på - för 
den är en tanke.

Smärtan inget du 
tänker på – den är 
en tanke

Smärtan är en 
tanke

Fångad i sitt 
huvud

Jag började gå, 
räknade stegen, 
tappade räkningen, 
tankarna snurrade 
helt utan riktning.

Tankarna 
snurrade helt utan 
riktning.

Tankar som 
snurrar

Fångad i sitt 
huvud

Men på insidan 
känns det som big 
bang just har 
inträffat. Man 
känner sig vilsen, 
upplöst, utspridd 
över universum i ett 
mörker utan slut.

Känns som Big 
Bang just 
inträffat. Vilsen, 
upplöst, utspridd 
över universum i 
ett mörker utan 
slut.

Känna sig vilsen Negativa känslor
som 
normaltillstånd

Det avvikande. 
Känslan att vara 
utomhus ensam -
lika onaturligt som 
att vara ett tak utan 
väggar.

Avvikande. 
Känslan av att 
vara utomhus 
ensam. 
Onaturligt.

Det normala 
känns onaturligt

Negativa känslor
som 
normaltillstånd


