
Maskulinitet och psykisk hälsa

Män förväntas vara starka, självständiga, hög-
presterande och behärskade enligt traditionella 
normer för maskulinitet. Sådana föreställningar 
påverkar hur pojkar och män hanterar sin psy-
kiska hälsa, men också hur vänner, familj och 
vårdpersonal förväntar sig att män ska bete sig. 
Normer för maskulinitet kan utgöra ett hinder i 
det förebyggande och behandlande arbetet med 
psykisk ohälsa.

Färre män söker vård för psykisk ohälsa

Färre män än kvinnor söker vård för psykisk 
ohälsa,  och män väntar längre innan de gör det. 

Skillnaden kan delvis förklaras av att män 
och pojkar inte vet vart de ska vända sig för att 
få hjälp, att män känner mer skam för psykisk 
ohälsa, att män uttrycker ohälsa på andra sätt 
än kvinnor och att den vård som erbjuds inte är 
 anpassad för män.

diagram 1. Dubbelt så många kvinnor fick vård för psykisk ohälsa 
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Andel av befolkningen som fick någon form av vård för psykisk ohälsa 
2016 i region Stockholm. Vård inom specialiserad psykiatri, beroende-
vård eller för psykisk ohälsa inom primärvården. Andelen kvinnor var 
fler inom samtliga vårdformer utom beroendevården. 
Källa: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Lär känna symptomen

Män som blir deprimerade visar ofta andra symtom 
än kvinnor, till exempel aggressivitet, ut agerande 
beteenden och missbruk. Det kan leda till att de 
får fel behandling.
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 − Maskulinitet och psykisk hälsa –  

Strategier för förbättringsarbete i 
vård och omsorg

 − Filmer om män och psykisk hälsa

diagram 1. Dubbelt så många män dör i suicid 

Antal kvinnor och män avlidna i suicid 2019.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Strategier för förändring

 > Vården behöver kunskap om hur normer för 
manlighet hindrar pojkar och män från att  
söka hjälp.
 > Personalen behöver känna till hur män och 
pojkar kan ge uttryck för psykisk ohälsa.
 > Förändringar behövs i flera sektorer, inte bara i 
vården utan även inom socialtjänsten, i skolan 
och förskolan.
 > Män och pojkar behöver få fler möjligheter att 
prata om psykisk ohälsa.
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https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/maskulinitet-och-psykisk-halsa.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/maskulinitet-och-psykisk-halsa.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/maskulinitet-och-psykisk-halsa.html
https://youtube.com/playlist?list=PLvEhEsfu2D-SfYRRZ7jDv2Fy8qov98_df

