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Att undersöka tonårspojkars 
uppfattningar och upplevelser av 
hälsa, emotioner, maskuliniteter och 
subjektiv social status



• Vad innebär hälsa just för dig?

• Att må bra – vad innebär det?



Intervjuer:  

• Vad är hälsa för dig? Vad bidrar till hälsa? Hur viktig är 
din hälsa? Hur hanterar du din hälsa?

Enkäter:

• frågor om hälsa



Man kan må bra ibland och dåligt ibland. Hur mår 
du för det mesta?

1 Mycket bra

2 Ganska bra

3 Varken bra eller dåligt

4 Ganska dåligt

5 Mycket dåligt



Hälsa; subjektiv eller objektiv
bedömning

Individens bedömning

GOD HÄLSA

Medicinsk bedömning

Ingen sjukdom Sjukdom

DÅLIG HÄLSA



• Fullständigt välbefinnande WHO 
(1948)

• En god hälsa på lika villkor 

(Folkhälsomyndigheten)

• Acceptabel hälsa. Att vara i stånd 
att uppnå de mål man anser är 
vitala (Nordenfelt)

• Ingen hälsa



• Mycket bra hälsa

• Ganska bra hälsa

(Joffer 2016)

• Fullständigt välbefinnande WHO 
(1948)

• En god hälsa på lika villkor 

(Folkhälsomyndigheten)

• Acceptabel hälsa. Att vara i stånd 
att uppnå de mål man anser är 
vitala (Nordenfelt)

• Ingen hälsa





Delaktig/

Förhandlande

Hegemonisk-
dominant

Nostalgisk

Underordnad

Oppositionell



• Forskning visar:

• Mer beteendediagnoser

• Mer specialpedagogiska
insatser

• Högre kriminalitet

• Mer inblandade i olyckor
och våld

• Högre suicidtal

• Presterar sämre i skolan, 
färre i högre studier

• “Pojkar och skolkrisen” 





• Hur tonårspojkar uppfattar
begreppet hälsa och vad de 
tycker är viktigt för att uppnå
hälsa.

• 33 killar, 16-17 år

• 3 gymnasieskolor
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• Glada händelser, goda minnen,att ha något att se fram
emot

“Jag mår bra för det mesta eftersom jag är glad”

”Härligt liv….. Ja, jag har jättebra kompisar och jag har 
någonting att göra varje dag. Har roligt, skrattar varje 
dag”



•Att vara säker på sin förmåga och acceptera
sig själv

”Hälsa och mående, då tänker jag liksom, ja hur man 
mår dagligen och hälsa, hur kroppen mår ... Om en 
läkare säger att, din hälsa är inte bra, för att du är 
överviktig. Men det kan inte stämma, för att man kan ju 
må jättebra, man kan ju ha familj och må jättebra i 
sinnet. Så då tycker jag att doktorerna säger fel, när dom 
säger att ens hälsa är dålig.”



• Ja, hälsan är jätteviktig absolut. Om jag har bra hälsa, då mår 

jag ju bra. Och det tycker jag är det viktigaste att man mår bra, 

så det är jätteviktigt….. Ja, jag har ju diabetes då. Sen har jag 

astma också. Men det är inget som påverkar mig. Jag tränar så 

mycket och då så blir det ganska lindrigt. Och sen är jag väldigt 

allergisk mot pälsdjur och så. Men vi har katt hemma och det 

funkar bra, om jag inte liksom håller på med katterna alltför 

mycket och är uppe i ansiktet. Jag brukar bli lite svullen i 

ögonen och så. Och lite täppt i luftrören. Men inget av det jag 

har, även om det låter mycket, stör mig inte. 



“Att man är nöjd med sitt liv eller vad man ska 
säga. Med hur det funkar med allting, med skola 
eller jobb och att man äter bra och rör på sig 
tillräckligt. Det är väl hälsa för mig. Och tvärt om, 
om det är ohälsa då, att man får för lite av varje 
eller för mycket av någonting”



•Vara sedd, bekräftad och värdesatt

”Men just nu mår jag inte så inte så extra ordinärt 
bra som jag vill göra. Men det enda jag kan göra, 
det är utav….det är att få bekräftelse mycket. 
Alltså inte bekräftelse som andra ungdomar i form 
av sex och så där, utan bekräftelse av att höra 
någon jag själv tycker väldigt mycket om, liksom 
säga jag älskar dig.” 



”Man måste ju ha någon 
att kunna krama om när 
man är ledsen och någon 
att kunna skratta med när 
man är glad.” 



•Att vara del av en grupp, att höra till 

“Killar behöver vara i gäng för att må bra”

•Vissa hälsobeteenden användes för att stärka
känslan av tillhörighet

•Rökning och drickande som “sociala verktyg”. 
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”Skulle inte jag kunna arbeta med min 
kropp, då skulle jag inte kunna vara 
på snickeri, jag skulle inte kunna 
spela instrument, jag skulle inte kunna 
träna så skulle någonting hända med 
min kropp, så att jag blir förlamad 
inom det. Då skulle jag nästan bli 
allmänt ledsen hela tiden, för att jag 
kan inte göra det jag vill….. Så jag 
försöker ta hand om min kropp varje 
dag. Fastän det kanske blir en kaka 
efter maten, lite smått och gott.” 



• Kroppen är ett verktyg att uppnå det som
önskas

”Sporten har gett mig allt tror jag. Jag hade ett 
väldigt dåligt temperament, eller kort stubin när jag 
var mindre. Det har löst det mesta att jag har fortsatt 
med idrott tror jag. Sen mår jag väldigt bra hela tiden 
av att jag tränar. Och det gör ju att jag orkar med 
skolan och så. ”



• Kroppen förmedlar energi (hälsa)

• Genom att delta i aktiviteter ökar energin och
välmåendet

• Att vara i form – investera i en framtida kropp

“Det är viktigt att träna eftersom du får energi och mår
bättre.”



• Att ha en välfungerande kropp utan sjukdomar

• Ha ett friskt hjärta, bra immunförsvar, sova och äta bra

• Kroppen som ett tillstånd – värd att ta hand om

”Ska man leva ett hälsosamt liv så är ju det inte 
en uppoffring, men det är ju en….alltså det är ju 
mer ansträngande att leva ett hälsosamt liv, än 
att inte leva ett hälsosamt liv. Men sen så är det 
väl alltid bra att leva hälsosamt.”



PSYKISK HÄLSA

SOCIAL HÄLSA

FYSISK HÄLSA



• Hälsa är primärt en social och subjektiv upplevelse

“Jag har hellre ont i kroppen än ont i hjärnan.”

”Motion, mat, vänner. Det är väl det…. Vänner i så fall. 
Den sociala biten är viktigast.”

• Den relationella och emotionella hälsan värderades
högt, den kroppsliga hälsan var inte lika betydelsefull
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• Det fanns en komplexitet i hur tonårspojkar uppfattade, 
upplevde, hanterade och värderade hälsa.

• Holistisk i beskrivningar

• En mer dualistisk syn vid hantering av svåra känslor

• Det relationella och emotionella värderades högt



”Om någonting händer går jag direkt till mina 
föräldrar och pratar. Och försöker få ut och få 
deras stöd hur man ska bete sig sen. Hjälper 
inte det så försöker jag hitta en kompis som 
förstår. Föräldrarna är ju viktigast tycker jag.”

”Jag vände mig till dom som jag har närmast. 
En kurator, då måste man ju berätta om hela sitt 
liv. Alltså för att dom ska kunna hjälpa en 
nästan, känns det som. Men mina vänner alltså, 
dom kan ju det mesta, så dom kan ju hjälpa en.” 

”Jag går till mig själv…”



• Visa sensitivitet för pojkars sociala och emotionella
behov

• Fokus på hälsohantering

• Hjälpa pojkar att integrera olika hälsodimensioner

• Hjälpa dem att se hälsan som en helhet



• Erbjud anonymitet eller

• Gör det allmänt (låt alla besöka elevhälsan) och prata 
om det, affischer på väggarna

• Respekt, ta kontakt när killen är ensam, inte i grupp

• Närvaro och tålamod, vissa saker kan ta tid

• Lyssna bra, det är inte alltid man vill ha råd

• Visa en positiv attityd

• Möjlighet till kontakt via nätet

• ”Man borde ha en biktstol”



• Att undersöka tonårspojkars
syn på manlighet, 
känslohantering och potentiell
påverkan på hälsa och
välbefinnande

• killar 16-17 år



GENUSNORMATIV

MASKULINITET

Orienterad mot 
tuffhet

Orienterad mot 
sensitivitet

Orienterad mot 
uppriktighet
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”Det är väl typ som en vargflock, 
man måste visa att man är stark, 
annars blir man lämnad. Och 
visar man känslor, alltså jag 
visar känslor ibland men ändå 
så höll jag väldigt mycket inne. 
Jag tror att det beror på att man 
inte vill visa att man är svag.”



”Jag tror nog att sociala medier 
har ändrat väldigt mycket på det 
där också. För att på Facebook, 
då kanske det finns en sån 
här…..killar som sitter och 
skriver såna där visdomsord och 
kärlek och grejer. Och det 
kanske dom inte hade gjort 
liksom så här när dom bara stod 
framför någon.” 



”Vissa kanske tror att om man är kille 
då kan man inte visa känslor. För då 
anses man vara liksom svag. Och 
killar är så här rädda för att man ska 
bli typ anklagad för att vara 
homosexuell bara för att man visar 
känslor. Men alltså det behöver inte 
alls vara så. För jag menar, man 
måste visa känslor, för annars 
kommer man ingenstans liksom. Det 
blir ingenting på riktigt liksom. Jag är 
den jag är liksom, rakt upp och ner.” 



•Jag tycker att man ska säga vad man känner. 
Skita i den här manlighetsgrejen som många 
tror att det finns…. Det känns inte….jag är 
väldigt så här öppen och kan prata om vad som 
hänt och händer, men det känns som att 
många andra inte kan och vill, för att kanske få 
en konstig kommentar. Men man måste ju våga 
ta den chansen för att lösa sina problem. 



• Alltså tjejer det är ju så himla omtalat också, just i 
media, hur jobbigt det är att vara tjej. Och jag säger 
absolut inte emot det. För det tror jag, de tär klart det är 
så. Men jag tror att i vissa fall så har ju killar det väldigt 
jobbigt också. Men det förs ju knappt fram. Och det är 
kanske det som gör just att det inte är så himla 
acceptabelt att vara en känslosam kille, som liksom 
visar att man är ledsen, för tjejer så har det mer blivit 
accepterat att må dåligt.



”Det beror helt på var man bor och hur man är och 
vilken skola man går i. Alltså i Mora då var det så här, typ 
en kille ska ha en Epatraktor, och han ska snusa och 
han ska inte tycka om tjejer typ. Han skulle bara umgås 
med killar typ så här. Och sen typ här i Falun, då är det 
helt annorlunda, även om vilken skola man går på. Här 
är det typ så här, du ska ha bra betyg, du ska inte dricka 
alkohol och du ska ha det bra ställt och med tjej typ, då 
går det bra liksom.”



”Det maskulina har ju tagit ett steg mot det feminina … 
Nu är det ju OK att vara intresserad av kläder. Det var 
det inte för 50 år sen. Då var det ju nackskott. Och 
schablonbilden är inte längre att vi ska vara ute i skogen 
och jobba. Vi kan ha ett kontorsjobb som inte alls är så 
slitsamt som att vara ute. En modern mansbild, jag tror 
att den ändå är ganska maskulin, men inte riktigt lika 
maskulin som förut. Visa svaghet, jag tycker det…men 
som sagt det är väl inte jätte-OK. Man ska väl 
fortfarande vara lite macho.” 



• Inriktning tuffhet: rollspel som kan vara krävande, 
”manage on your own”

• Inriktning sensitivitet: öppenhet som kan bidra till 
sårbarhet 

• Inriktning uppriktighet: lyckas inte leva upp till sina 
förväntningar



• Joking away – skämta bort

• Reformulating - omformulera

• Sort of telling – typ berättar

• Really telling – berättar på riktigt

• Kroppen – ett viktigt verktyg at agera ut



Stolthet

Skam

Självskattad hälsa hos 
pojkar och flickor





• Statusstege 1-10 – positionera sig

• Hög status – bra hälsa

• Intervjuer:

• Status är relaterat till både individ och grupp

• Starkt genuskodat, olika normer gäller för tjejer och killar



• Pojkar som

skattar lågt på hälsa

• Är ensamma

• Är överdrivet tuffa

• separerar kropp och 
känsla vilket kan vara 
både strategi och 
potentiell risk



Kontextuella och 
situationella krav

Relationell
säkerhet, nivån

av tillit

Gruppens
normer

Motstånd

Personliga 
värderingar

HÄLSA



• De känslomässiga (emotionella) och relationella (sociala) 
aspekterna är avgörande för hälsa

• Fysisk hälsa har ett mer underordnat värde men kroppen är ett 
viktigt verktyg för att uppnå hälsa.

• Dualistisk upplevelse – strategi och potentiell hälsorisk

• Skam och stolthet har betydelse för hälsa

• Subjektiv social status är relaterat till hälsa

• Positiva känslor, tillitsfulla relationer, känna tillhörighet och kunna 
motstå traditionella normer utan att tappa status bidrar till hälsa. 






