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Abstract 
 
Bakgrund Depression är en vanlig sjukdom världen över med mer än 300 miljoner drabbade 
människor. Vid depression finns det en ökad risk för suicid. År 2017 tog sammanlagt 1189 
människor sitt liv i Sverige. Männen står för ca 70% av dödsfallen. 
Syfte Att beskriva mäns upplevelser vid depression. 
Metod Litteraturstudie med beskrivande design och systematiska sökningar. Tre databaser 
användes vid sökningen och artiklarna granskades enligt SBU’s granskningsmall. Analysen 
gjordes med en deduktiv innehållsanalys. 
Resultat Den manliga normen att män inte ska visa sig svaga och att de var stommen i 
familjen ledde till att män inte sökte hjälp. Orsakerna till depression kunde vara förlust av 
jobb eller höga krav på sig själv inom jobbet och negativa upplevelser tidigare i livet såsom 
mobbning. Symptomen var både fysiska som bröstsmärtor och känslomässiga som 
aggression. Männen hanterade depressionen med sådana strategier som gynnade dem som 
fysisk träning men även självdestruktiva strategier som alkohol- och drogmissbruk. 
Slutsats Män vill ofta lösa sina egna problem själva. Det försvårar för vården att nå fram till 
de individer som lider av depression. Ett sätt att försöka nå fram till de män som möjligen 
lider av en depression är att fråga om sjukdomen. 
 
Nyckelord: depression, manlig norm, män, upplevelser 
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1. Bakgrund  
1.1 Depression 
Depression är en svår sjukdom där risken för suicid är substantiell. Både personer med en 
förstagångsdepression samt depression som är svår till måttlig är i riskzonen för suicid. År 
2017 tog sammanlagt 1189 människor sitt liv i Sverige. Männen är överrepresenterade i den 
statistiken då av totalen så var ~70% personer män och ~30% personer kvinnor. Den grupp 
som är mest utsatt för suicidrisk är män i åldrarna 45-64 år och 85 år och äldre 
(Socialstyrelsen, 2017). 
 
1.1.1 Historik 
I början av 1900-talet växte psykoterapin fram genom Sigmund Freuds tankar. Freud beskrev 
vikten av emotionella behov för deprimerade individer och även hur olösta konflikter för de 
individer bör lösas. På 60-talet beskrev en amerikansk psykoanalytiker vid namn Aaron Beck 
ett koncept han kallade för maladaptiva kognitiva aspekter. Det som var centralt var att 
förändra och kartlägga det sätt som anses som negativa tankar hos den deprimerade personen 
(Mårtensson, Andersson, Wålinder & Ågren 2013). 

Senare på 1950-talet kom iakttagelsen att en medicin som var avsedd för tuberkulos hade 
effekt på de patienter som led av depression. Det mynnade ut i vad vi idag använder och 
kallar för monoaminoxidashämmare (MAO). Året 1971 patenterades de första selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) av läkemedelsföretaget Astra och den svenske 
farmakologen Arvid Carlsson. Det kanske mest betydelsefulla genombrottet i behandling av 
depression var litiumbehandlingen. Det läkemedlet visade sig vara effektivt, särskilt i 
kombination med andra läkemedel avsedda för att behandla depression (Mårtensson m.fl., 
2013) 

1.1.2 Utbredning, definition och symptom 
Depression är en vanlig sjukdom världen över med mer än 300 miljoner drabbade människor. 
Färre än hälften av alla som drabbas av depression får behandling för sin åkomma, trots att det 
idag finns effektiva behandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT) och antidepressiva 
läkemedel. Det beräknas att år 2020 kommer depression vara den näst ledande orsaken till 
funktionshinder (World Health Organization [WHO], 2018). 
 
De som drabbas av depression idag är främst i arbetsför ålder, ungefär 90 procent av alla 
sjukskrivningar orsakas av psykisk ohälsa i Sverige. Vidare skriver Socialstyrelsen att risken 
för att insjukna i en depression för den svenska befolkningen är ungefär 36 procent för 
kvinnor samt 23 procent för män (Socialstyrelsen, 2018).  
  
Egentlig depression kallas sjukdomen i medicinska termer. Det är ett tillstånd som påverkar 
människans psykiska hälsa, hens beteende samt hens tankar. Det finns två huvudkriterier som 
kännetecknar sjukdomen, dyster sinnesstämning samt ett minskat emotionellt engagemang.  
Symptomen som personerna upplever kan vara minskad livskraft, brist på energi, 
sömnrubbningar och känna av trötthet men personer som lider av en depression kan även få 
koncentrationssvårigheter och problem med minnet. 
 En depression gör att de personer som lider av sjukdomen har svårt att delta i sociala 
sammanhang, de lyfter fram det som är negativt hos dem själva, känner skuld och fäster sig 
vid misstag som de har begått (Skärsäter, 2014). Vidare är tankar om döden vanligt för de 
individer som är på väg in i en egentlig depression. Den första delen av en depression kan 
kallas för en sorgereaktion. Pågår dock reaktionen med de symptom som nämns ovan i mer än 
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två månader och påverkar personen på ett sådant sätt att vanligt daglig livsföring inte fungerar 
längre övergår det i en depressionsperiod (Lyons, 2008). 
  
1.1.3 Genusskillnader i depression 
Det finns ett antal olika skillnader i hur män och kvinnor upplever depression. Trots att ett av 
de vanligaste symptomen vid depression är förlust av aptit, rapporterar kvinnor en ökad vikt 
under en depression relaterat till överkonsumtion av mat i större utsträckning än vad män gör. 
Känslorna skiljer sig även bland män och kvinnor. Kvinnor i större utsträckning än män låter 
känslorna ta över på ett sätt där de konfronterar sina känslor där mannen istället blir aggressiv 
när känslorna tar över. När det gäller sökandet av vård söker kvinnor oftare för sin sjukdom 
än vad män gör (Larsen & Buss, 2010). 
 
När det gäller ämnet suicid så skiljer sig även det markant mellan könen. Män tenderar att i 
större utsträckning ”lyckas” med sina suicidförsök där kvinnor oftare överlever. Det kan 
relateras till att män väljer våldsammare metoder som vapen och hängning medan kvinnor 
oftare överdoserar på läkemedel. Självmordsrisken för män är 3 till 4 gånger högre än för 
kvinnor. Kvinnor har dock i större utsträckning än män tankar om suicid (Larsen & Buss, 
2010; Schrijvers, Bollen & Sabbe, 2012; Zartaloudi, A. 2011). 
 
1.1.4 Utredning enligt nationella riktlinjer 
Enligt de nationella riktlinjerna finns det en rangordning för prioritering av behandling av 
depression. Rangordningen baseras på svårighetsgraden av tillståndet, effekterna av 
åtgärderna som kommer utföras och hur kostnadseffektivt det är. För att ge en möjlighet att 
utreda samt bedöma de personer som är i behov av behandling krävs det ett individanpassat 
förhållningssätt vid vård.  Det bör finnas hög tillgänglighet för individerna, vilket innebär att 
tillgången till besök, bemanning och kunnig personal ska vara snabb och effektiv. De 
individer som har psykisk ohälsa har en ökad risk för tidig död och sjukdom relaterat till den 
psykiska ohälsan jämfört med individer utan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). 
 
1.1.5 ICD-10 
Syftet med ICD-10 (International Statistical Classification of Disease and Related Health 
Problems) är att klassificera och statistiskt sammanställa dödsorsaker och sjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2011). För att diagnostiseras med depression krävs det att det har pågått i 
minst två veckor med nedsatt energi, aptitlöshet, nedstämdhet, minskad vilja att utföra det 
som en gång var tillfredsställande (Socialstyrelsen, 2017). 
 
1.1.6 Behandling 
Behandling av depression är främst via läkemedel men depression kan även behandlas med 
kognitiv beteendeterapi. De preparat som används först för att behandla patienter med 
depression är så kallade SSRI-preparat (selektiva serotoninupptagshämmare). Om suicidrisk 
är påtaglig för patienten finns det även andra metoder som ECT (Electro-convulsive Therapy), 
det är en form av elchocksterapi som har visat sig vara effektivt vid behandling av depression 
(Lyons, 2008). 
 
1.1.7 Specifik omvårdnad vid depression   
Något som är vanligt vid depression är att inte ta hand om sig själv i den utsträckning som 
skulle behövas. Det som är vanligt hos personer med depression är att de inte sköter sin 
hygien, sitt näringsintag, sin sömn och att elimination inte fungerar adekvat (Løkensgard, 
Carlstein, Magnusson, & Wentz, 1997).  
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Personlig hygien är viktigt att uppmuntra patienten att i största möjliga mån sköta själv. 
Försummelse av personlig hygien kan leda till nedsatt tandhälsa, nedsatt självkänsla samt ge 
en känsla av att individen har skadat sitt sociala anseende. Här kan sjuksköterskan med sin 
auktoritet se till att personlig hygien sköts genom att stötta personen att ta hand om sig själv 
(Løkensgard m.fl., 1997).  
Typiskt för depression är nedsatt aptit. Sjuksköterskan kan hjälpa till genom att se till att 
någon följer med patienten vid måltiden, placera besticken i händerna på hen samt möjligen 
ge patienten första tuggan. Det bör skapas en gynnsam måltidssituation genom att vara med 
patienten och prata med hen under måltiden för att avleda tankarna. Det är även viktigt att 
tänka på näringsinnehållet i maten så att patienten får i sig rätt mängd mineraler och vitaminer 
samt dricker tillräckligt med vätska (Løkensgard m.fl., 1997).  
 
Patienter med depression har också ofta sömnsvårigheter. Det kan hjälpa med en kombination 
av avslappningsövningar samt farmaka. Vidare är det viktigt att vara tillgänglig för patienten 
på morgonen då depressionen är som mest påtaglig. Tankar om självmord är mest 
förekommande på morgonen. Därav är det av yttersta vikt att finnas där för patienten för att 
lindra suicidrisk och ensamhet (Løkensgard m.fl., 1997). 
 
1.2 Omvårdnadsteorietiskt perspektiv - delaktighet 
Definition av delaktighet är att patienten ska i största möjliga mån kunna vara med att 
bestämma om sin vård, vården ska utföras i samråd med patienten. Patienten ska även få 
möjlighet att utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder utifrån patientens egna önskemål 
och förutsättningar. Även patientens närstående ska ges möjlighet att vara med vid 
utformningen av vården samt hur vården genomförs. Det ska dock ses som lämpligt så vidare 
inte sekretess eller tystnadsplikt förhindrar det (Patientlag, SFS 2014:821, kap 5, 1-3 §).  
 
Delaktighet i vården har använts under många årtionden. Det har dock inte alltid använts av 
den psykiatriska vården. Det har nu kommit att förändrats under senare tid. Att göra patienten 
delaktig i sin vård i psykiatrin gör att patienten inte hamnar mellan läkaren/vårdens beslut och 
sina egna beslut. Tidigare har det varit att ansvarig läkare har bestämt att “så här ska det 
vara”, det är läkaren beslut som tas och genomförs. Dock genom att skapa delaktighet ger 
vården patienten möjlighet att själv bestämma över sin vård. Genom det ges patienten 
autonomi utan att lämna den utanför beslutsfattande (Hamann & Heres, 2014).  
 
Inom psykiatrin finns det dock andra ting som behöver tänkas på. Individer som vårdas inom 
psykiatrin har inte alltid möjlighet att fullt förstå de handlingar som de utför. Handlar det om 
liv eller död så är inte delaktighet alltid möjligt, detsamma gäller för patienter som inte förstår 
vad som kan vara bra eller dåligt för dem. Därav är det viktigt att sjukvårdspersonal kan 
analysera och utvärdera vad som behöver göras i varje given situation (Hamann & Heres, 
2014).  
 
Två olika perspektiv talar om vikten av patientdelaktighet hos patienter med psykisk ohälsa. 
Det första begreppet är konsumentperspektivet och att serviceanpassa vården. Med det menas 
att vården ska vara ändamålsenlig, effektiv och av hög kvalitet för de inblandade. Det ska 
även strävas efter att se till varje patients individuella behov. Det andra perspektivet, 
demokratiperspektivet, syftar till att värna om patientens rättighet att vara delaktig i sin egen 
vård och även kunna påverka den. Genom att applicera de perspektiven i vården av de som 
lider av psykisk ohälsa kan vården minska sina kostnader, se till att patienter följer sina 
ordinationer av läkemedel samt kan få ut de individer som är drabbade i arbete snabbare 
(Eldh, 2018). 
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1.3 Problemformulering 
Depression är vanligt i världen och år 2020 kan det vara den näst största sjukdomsorsaken 
(World Health Organization [WHO], 2018). Överallt i sjukvården kan sjuksköterskan möta 
patienter med depression. Personer med depression har en tydlig suicidrisk, särskilt män 
(Socialstyrelsen, 2017). Därav är det av yttersta vikt att sjuksköterskan har kunskap om hur 
män upplever depression och varför de inte söker hjälp, för att på ett adekvat sätt behandla de 
individer som är i riskzonen. Det är även viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vilka 
strategier männen själva använder för att hantera sin sjukdomssituation, orsaken till männens 
depression för att kunna arbeta förebyggande och de symptom männen uppvisar då de 
generellt inte uppvisar traditionella symptom för depression. Därav är det viktigt att 
sjuksköterskan vågar ställa de svåra frågorna kring depression. 
 
2. Syfte 
Syftet var att beskriva mäns upplevelser av depression. 
 
2.1 Frågeställningar 
Varför söker inte män hjälp för sin depression? 
Vilka var de upplevda orsakerna till mäns depression? 
Vilka är de symptom männen upplever? 
Vilka hanteringsstrategier använder män med depression? 
 
3. Metod 
3.1 Design 
För att sammanställa forskning inom mäns upplevelse av depression valdes en litteraturstudie 
med beskrivande design och systematiska sökningar (Kristensson, 2014).  
 
3.2 Sökstrategi/datainsamling  
Databaserna som användes var Cinahl, Psycinfo och Medline. Meningsbärande ord i syftet, 
män, depression och upplevelser översattes till engelska via databasen svensk Mesh för att på 
så sätt kunna användas för sökningen i databasernas ämnesordlistor. 
Sökorden i databaserna var: men, men’s health, depression, life experience, experience, 
human males, major depression, depression emotion och life change events. 
Trunkering användes vid fritextsökning och kombinerades med ämnesorden databaserna. 
Begränsningarna vid sökningen var: peer review, english language, publication date 2008-
2019, adults 18 years and older, male gender, qualitative study. 
Begränsningarna skiljde sig mellan de olika databaserna. (Se Bilaga 1). 
  
3.3 Urval 
Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var: män som har eller har upplevt depression. 
Exklusionskriterierna: studier där depression är relaterad till samsjuklighet, ex. depression 
efter en stroke.  
  
Urvalet skedde i tre steg där första steget var att läsa titlarna på totalt 1585 artiklar. De titlar 
som bedömdes kunna svara på syftet gick till nästa urval. Till urval 2 var det 39 artiklar där 
abstract granskades. Artiklarna lästes var för sig av uppsatsförfattarna för att sedan komma till 
ett gemensamt beslut om vilka artiklar som skulle gå vidare. I urval 3 gick 11 artiklar vidare 
som skulle användas till resultatet. (Se Bilaga 1). 
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3.4 Granskning 
De 11 artiklar som besvarade syftet granskades med stöd av granskningsmall för kvalitativa 
studier (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Författarna 
granskade artiklarna var för sig för att sedan diskutera tillsammans om någon artikel ska 
exkluderas eller om de är tillräckligt bra för studien. Det som granskades var studiernas 
trovärdighet som består av fyra delar, tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet samt 
verifierbarhet. Citat, medbedömare och en tydlig förklaring i hur data har samlats i och hur 
det har hanterats redovisas i studierna. Samtliga artiklar hade en hög trovärdighet och blev 
godkända för att användas i litteraturstudien.  
  
3.5 Analys och bearbetning 
Efter granskningen gjordes en deduktiv innehållsanalys vilket innebär att författarna utgår 
utifrån givna frågeställningar vid analys av data. Delar av studierna som inte svarade på 
frågeställningarna togs inte med till resultatet (Kristensson, 2014).  Efter genomläsning av 
artiklarna, jämfördes fynd i studierna som gav svar på de givna frågeställningarna. 
Frågeställningarna fick utgöra huvudkategorier och liknande innehåll under varje 
huvudkategori sammanfördes i subkategorier. Fynd i studierna som inte besvarade 
litteraturstudiens frågeställningar togs inte med till resultatet. 
Författarna läste artiklarna var för sig för att inte påverkas av varandras åsikter.  
  
3.6 Forskningsetiska övervägande 
Samtliga artiklar hade ett etiskt godkännande vilket innebär att forskarna i studierna tog 
hänsyn till människans autonomi, integritet, respektera deltagarnas beslut om möjligen inte 
vilja fortsätta i forskningen (Kristensson, 2014).  
Författarna till arbetet har i sin litteraturstudie tagit hänsyn till de forskningsetiska 
överväganden som Kristensson, (2014) tar upp vilka är de fyra principerna om autonomi, 
nytto, inte-skada och rättviseprincipen. Principerna är avgörande om en artikel ska få vara 
med i arbetet.  
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4. Resultat 
Arbetets resultat baserades på 11 artiklar. Artiklarna kommer från Sverige, Finland, USA, 
Kanada och Australien. Samtliga artiklar var kvalitativa. För att sammanställa resultatet i 
artiklarna sorterades de in i olika kategorier och underkategorier (Se Tabell 1). 
 
Tabell 1. Beskrivning av litteraturstudiens resultat. 

Huvudkategori Subkategori 

 
Anledningar till att män inte söker hjälp  

Maskulin norm 

 Omsorg om familj 

  
 
Mäns upplevda orsaker till depression 
  

 Livsavgörande händelser 

 Negativa upplevelser tidigare i livet 

 Egna högt ställda krav 

  
Symptom vid depression 
  

 Fysiska symptom 

 Psykologiska symptom 

 
Mäns strategier vid hantering av depression 
  

 Upprätthålla sociala aktiviteter 

 Icke-adaptiva hanteringsstrategier 

  
 
4.1 Anledningar till att män inte söker hjälp 
I flera studier framkom att den maskulina normen i samhället var ett hinder för att männen 
skulle söka stöd och hjälp för sin depression (Chuick m.fl., 2009; Culph, Wilson, Cordier & 
Stancliffe, 2015; Fogarty m.fl., 2015; Oliffe, Galdas, Han & Kelly, 2013; Oliffe, Han, 
Ogrodniczuk, Phillips & Roy, 2011; Ramirez & Badger 2014; Rochlen m.fl., 2010;  Scholz, 
Crabb & Wittert, 2017; Valkonen & Hänninen, 2013; Wirback, Forsell, Larsson, Engström, & 
Edhborg, 2018) 
 

4.1.1 Maskulin norm 
En man trotsade ibland sin hälsa och gjorde sådant som han själv inte kände för att göra, 
enbart för att det var bilden samhället hade av honom. Männen skulle hela tiden visa sig 
starka och att visa känslor var inte ett alternativ för dem trots att personerna mådde dåligt och 
ville gråta ut. En man i studien förklarade att i samhället så pratar inte männen känslor och 
upplevelser, inte ens när de mår bra så varför prata om depression. En annan man påpekade 
att en sådan enkel sak som att raka sig på morgonen blev en börda men det skulle ändå göras 
för det är så han alltid har gjort (Rochlen m.fl., 2010). Männen kände en kamp i att söka 
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professionell hjälp för deras depression. Söka hjälp gick emot deras natur och identitet som 
män då de bör vara starka självförsörjande individer (Wirback m.fl., 2018; Rochlen m.fl., 
2010). 
  
Männen beskrev att ett hinder för dem är deras egen uppfattning om sin maskulinitet där de 
ansåg att depressionen gjorde dem sårbara och förhindrade dem att söka hjälp i vården (Culph 
m.fl., 2015; Fogarty m.fl., 2015; Ramirez & Badger, 2014).  
 
I studien av Scholtz m.fl. (2017) framkom att männen ansåg det vara ett kvinnligt beteende att 
söka hjälp för sina åkommor. Det kunde även kännas som en “dum” idé att söka hjälp när de 
ändå borde lösa det själva. Vidare beskrev deltagarna i studien att det fanns ett stigma i att 
söka hjälp. När männen i studien kände att sjukdomen blev “seriös” var det dags att söka 
hjälp. Det styrks ytterligare i studien av Wirback m.fl. (2018), där männen beskrev att det går 
emot den manliga normen att söka hjälp. Det berodde på att det fanns en viss kultur i familjen 
att inte visa sig svag eller ha behov av hjälp. Många gånger togs inte deltagarna i studien på 
allvar när de beskrev sin sjukdom för sina anhöriga eller de i sitt sociala nätverk. Männen i 
studien beskrev även att de inte visste hur de skulle gå tillväga när de behövde söka hjälp. Det 
var inget som de fick lära sig av sina föräldrar. I studien av Oliffe m.fl. (2013) beskrev 
männen att de kände att om de berättade om sin sjukdomssituation skulle anhöriga och vänner 
skratta åt dem, de skulle kännas sig utfrysta för att det var socialt oacceptabelt som man att ha 
en depression.  
 
Ibland handlade det om att männen inte insåg eller inte ville inse att de hade en depression. 
Sjukdomsinsikten var något som männen inte ville ha eller inte kunde förstå. Genom att hålla 
sig borta från professionell hjälp kunde de även hålla sig borta från depressionen och på så vis 
försöka lösa problemet själva. Det togs även upp om hur männen uppfattar sig själva och hur 
andra uppfattar dem. Männen jämförde sig med hur de framförs i media som skottsäkra och 
hårda individer som inte kan eller får visa känslor (Chuick m.fl, 2009; Fogarty m.fl., 2015). 
 
4.1.2 Omsorg om familj 
I studien av Valkonen & Hänninen (2013) framkom hur männen kände att deras plikt som 
familjefar var att ta hand om och försörja familjen. Visa tecken på depression var som att ge 
upp. Enda vägen för männen i studien var att fortsätta kämpa trots motgångarna.  
 
Männen sågs ofta som en stöttepelare i familjen, där de gjorde allting rätt och kunde hantera 
varje situation. När det inte längre fungerade som det brukade göra på grund av depressionen 
kände de att de inte fick det bemötande som behövdes från familjen. Männen skulle “skärpa 
sig” och fortsätta som vanligt trots svårigheterna (Ramirez & Badger 2014).  
Att ses som en försörjare och kärnan i familjen gjorde att depressionen var ett hot mot allt 
som gjorde dem till män. Det gick heller inte att bara “ge upp”, det finns inget tid till att vara 
sjuk eftersom männen ansåg att det fanns ett krav att försörja familjen (Oliffe m.fl, 2011). 
  
4.2 Mäns upplevda orsaker till depression 
Det var 10 av 11 artiklar som påvisade liknande orsaker eller tog upp orsak till mäns 
depression vilka kunde vara ekonomiska svårigheter eller förlust av anhörig (Chuick m.fl., 
2009; Culph m.fl., 2015; Danielsson, Bengs, Lehti, Hammarström & Johansson, 2009; 
Fogarty m.fl., 2015; Oliffe m.fl., 2011; Oliffe m.fl., 2013;  Ramirez & Badger 2014; Scholz 
m.fl., 2017; Valkonen & Hänninen, 2013; Wirback m.fl., 2018). 
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4.2.1 Livsavgörande händelser 
Ekonomi och jobb: Främsta orsaken enligt studierna att män hamnar i en depression var 
ekonomiska bekymmer. Det var relaterad till förlust av jobb. Jobbet var i många fall en viktig 
del i männens liv. Förlusten av jobb med minskad ekonomi var en stor förändring i deras 
vardag vilket gjorde att männen kände att de inte tillhörde något, då jobbet var en del av deras 
identitet (Chuick m.fl., 2009; Culph m.fl., 2015; Danielsson m.fl., 2009; Oliffe m.fl., 2011; 
Scholz m.fl., 2017;  Wirback m.fl., 2018) .  
 
Dödsfall var en annan livsavgörande händelse som kunde leda till männens depression. 
Dödsfall av nära anhöriga och vänner gjorde att de kände en stor sorg och ensamhet (Chuick 
m.fl., 2009; Oliffe m.fl., 2011)  
Männen upplevde att ensamheten var direkt relaterat till att de hade någon form av defekt. De 
kunde inte vara med andra människor på grund av “defekten”, vidare beskrev de att på grund 
av ensamheten hamnade de utanför samhället och inte tillhörde något eller någon (Ramirez & 
Badger, 2014). 
 
4.2.2 Negativa upplevelser tidigare i livet 
Enligt männen var dålig uppväxt en bakomliggande orsak till depression. Den dåliga 
uppväxten innehöll bland annat föräldrar som hade alkohol och drogmissbruk (Danielsson 
m.fl., 2009; Valkonen & Hänninen, 2013; Wirback m.fl., 2018).  
Många av männen i studierna talade om mobbning i skolåldern som en orsak till sin 
depression senare i livet. Det var både fysisk och psykisk mobbning som föregick i skolan för 
de utsatta männen. Det gjorde senare att det blev svårare för dem att interagera med okända 
människor och på så sätt bli framgångsrik när de blev äldre (Valkonen & Hänninen, 2013; 
Wirback m.fl., 2018). 
 
4.2.3 Egna högt ställda krav 
Vissa utav deltagarna hade för höga mål på sig själva på jobbet och i livet som man samt 
förälder. Männen tog på sig för mycket ansvar, de försökte vara tillgängliga för alla i deras 
omgivning utan att tänka på sig själva och sitt egna mående (Valkonen & Hänninen, 2013; 
Fogarty m.fl., 2015). En av männen i studien uppgav att orsaken till hans depression var 
kampen att få vårdnaden över barnen vid skilsmässan (Valkonen & Hänninen, 2013). Isolera 
sig var något som männen kände de var tvungna att göra för att inte avslöja sin psykiska 
ohälsa (Wirback m.fl., 2018). Att de inte kunde leva upp till maskulina normer gjorde att de 
hamnade i en depression (Oliffe m.fl. (2013). 
 
4.3 Symptom vid depression 
Symptom vid depression påvisades i 10 av 11 artiklar och de inkluderade både fysiska och 
psykiska symptom (Chuick m.fl., 2009; Culph m.fl., 2015; Danielsson m.fl., 2009; Oliffe 
m.fl., 2011; Oliffe m.fl., 2013;  Ramirez & Badger 2014; Rochlen m.fl., 2010;  Scholz m.fl., 
2017; Valkonen & Hänninen, 2013; Wirback m.fl., 2018). 
4.3.1 Fysiska symptom 
De fysiska symptomen som männen i studierna upplevde var magsmärtor, 
sömnsvårigheter.  (Chuick m.fl., 2009; Culph m.fl., 2015; Danielsson m.fl., 2009; Wirback 
m.fl., 2018). Dessa symptom tillsammans med känslomässiga symptom ledde till en minskad 
motivation (Culph m.fl., 2009). Andra somatiska bekymmer som kom med depressionen var 
svårigheter med andning samt bröstsmärtor. Många gånger upplevde männen att de 
symptomen kom från ingenstans, som en blixt från blå himmel (Danielsson m.fl., 2009).  
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Tröttheten och orkeslösheten var påtaglig för männen i studierna vilket i många fall ledde till 
att de inte orkade resa upp sig från sängen eller hitta motivationen till att utföra enkla 
uppgifter (Oliffe m.fl., 2013; Rochlen m.fl., 2010; Scholz m.fl., 2017; Wirback m.fl., 2018). 
En utav deltagarna tog upp att han fick koncentrationssvårigheter i direkt anslutning till sin 
depression (Wirback, m.fl., 2018).  
   
4.3.2 Psykologiska symptom 
Vanligt bland deltagarna var de känslor som uppkom med depressionen såsom ilska, 
aggression och uppgivenhet (Chuick m.fl., 2009; Valkonen & Hänninen, 2013; Wirback m.fl., 
2018). Den rubbningen av känsloläget gjorde att de ofta kände att det påverkade allt positivt 
det gjort i sitt liv och fokuserade främst på de negativa aspekter som nu fanns (Culph m.fl., 
2015; Oliffe m.fl., 2011).  
Symptomen som männen i studien beskrev var att de inte längre fann nöjet i det som tidigare 
var givande för dem. Även tankar om döden bland deltagarna framkom i studierna (Chuick 
m.fl., 2009; Ramirez & Badger, 2014). 
 
4.4 Mäns strategier vid hantering av depression 
I 10 av 11 artiklar påvisades hur män hanterar sin depression, vanligt var att använda sig av 
fysisk träning men även alkohol och droger (Chuick m.fl., 2009; Culph m.fl., 2015; Fogarty 
m.fl., 2015; Oliffe m.fl., 2011; Oliffe m.fl., 2013;  Ramirez & Badger, 2014; Rochlen m.fl., 
2010;  Scholz m.fl., 2017; Valkonen & Hänninen, 2013; Wirback m.fl., 2018). 
 
4.4.1 Upprätthålla sociala aktiviteter 
Män valde att använda egna hanteringsstrategier innan de sökte hjälp. Den strategi som 
används av männen i studien var fysisk träning som enligt dem hade en positiv påverkan på 
den mentala hälsan. Det i sin tur ledde till att det var enklare för männen att delta i sociala 
aktiviteter. På det sätt kunde personerna i studien lägga de negativa tankarna bakom sig och 
fokusera på det som gjorde att de mådde bra (Fogarty mfl., 2015; Scholz m.fl., 2017; Wirback 
m.fl., 2018). Vidare beskrev männen vikten för både egentid och att socialisera med andra 
individer för att överkomma de känslor som kommer med att vara nere eller vara deprimerad.  
Ramirez & Badger. (2014) fann att vissa män valde att prata om sina känslor med sina vänner 
och familj istället för att i första hand söka professionell hjälp. Det för att söka både acceptans 
och validering. 
Deltagarna i studierna var mer villiga att prata om depression med personer som antingen var 
i eller har varit i samma situation (Chuick m.fl., 2009; Culph m.fl., 2015). 
 
Den starka manliga rollen som familjefar och försörjare till familjen var en bra egenskap för 
hantering av depression. Egenskapen kunde ha en positiv påverkan på deltagarna genom att få 
de att ta tag i sina problem och söka hjälp för att kunna gå tillbaka till sitt normala liv och vara 
en god far till barnen (Oliffe m.fl., 2011; Valkonen & Hänninen, 2013). 
 
4.4.2 Icke-adaptiva hanteringsstrategier 
Många av deltagarna i studien använde sig utav negativa metoder för att hantera sin 
depression. De vanligaste självdestruktiva metoderna som männen använde var 
alkoholkonsumtion i stora mängder samt droger i viss utsträckning (Chuick m.fl., 2009; Oliffe 
m.fl., 2013; Wirback m.fl., 2018). Det styrks även i studien av Ramirez & Badger (2014) samt 
Rochlen m.fl. (2010) där de beskriver att männen ofta använde sig av metoder som inte sågs 
som effektiva för att behandla depression som alkohol, droger och hasardspel. Andra 
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tillvägagångssätt som användes av männen i studien var att projicera sin ilska på andra 
personer i sin närhet genom fysiskt eller verbalt våld.  
 
En annan hanteringsmetod för männen var att utsätta sig för direkt fara och på så sätt få ett 
adrenalinrus. En deltagare beskrev hur de kunde ge sig ut på natten och cykla utan lysen eller 
hjälm. Medan en annan deltagare hade fått höra att det hade skymtats en björn i park, han 
begav sig till parken enbart för att hitta djuret och utsätta sig för fara (Oliffe m.fl., 2013). 
 
5. Resultatsammanfattning 
Den främsta anledningen till att män inte sökte hjälp var på grund av den manliga normen. 
Män ska vara stoiska och inte visa känslor eller svaghet. Männen kände att de var en stomme i 
familjen som höll den samman. Det resulterade i att de inte kunde söka hjälp på grund av att 
de kände ett ansvar gentemot familjen. Orsakerna till en depression var inte alltid självklara 
men i vissa fall kunde det härledas till förlust av jobb eller dödsfall i familjen. Det kunde även 
vara relaterat till negativa upplevelser tidigare i livet såsom mobbning i barndomen. Många 
gånger upplevde även männen att de hade höga krav på sig själva genom jobbet eller som 
förälder. Depressionen hos männen kunde visa sig på olika sätt. Både genom fysiska symptom 
som bröstsmärtor och känslomässiga symptom som aggression. För att hantera depressionen 
använde sig männen av både strategier som gynnade dem som fysisk träning men även 
självdestruktiva strategier som alkohol- och drogmissbruk. 
 
6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
Studien som genomfördes var av deskriptiv design och med systematiska sökningar. En 
deskriptiv design som är en beskrivande metod valdes eftersom att syftet var att beskriva 
mäns upplevelser vid depression. För att genomföra en litteraturstudie så kan en deskriptiv 
design användas (Kristensson, 2014). 
  
Genom 11 vetenskapliga artiklar från 3 olika databaser sammanställdes data och blev till en 
litteraturstudie. Databaserna som användes var Psycinfo, Cinahl och Medline. Psycinfo var 
den databas som hade flest artiklarna och 10 av 11 artiklar användes därifrån. En artikel 
användes från Cinahl och noll artiklar från Medline men sökningen redovisas i sökmatrisen då 
vissa artiklar var dubbletter, var god se Bilaga 1 sökmatris.  
Orden men, depression och experience användes vid sökningen av artiklarna för att bäst få 
med de artiklar som svarade mot syftet. Orden som blev till indexord i de olika databaserna 
kombinerades med fritextsökning för att kunna hitta alla potentiella artiklar som kunde svara 
på syftet. En sökning som blandas med ämnesord och fritextsökning ökar chanserna att hitta 
alla relevanta artiklar, eftersom att indexorden är mer specifika samt att begreppen inte alltid 
finns som indexord och att fritextsökning gör sökningen mer känslig (Kristensson, 2014). 
För att specificera sökningen och hitta mer relevanta och aktuella forskningsstudier lades det 
även till limits/begränsningar som t.ex. peer review som visar expertgranskade artiklar och 
årtal 2008-2018 för att få in så en aktuell forskning som möjligt. Att artiklarna skulle vara på 
engelska var också en begränsning i samtliga databaser då forskningsstudier på annat språk än 
svenska eller engelska varken kunde läsas eller förstås.  
  
Fortsättningsvis i nästa steg formulerades inklusions- och exklusionskriterier i 
litteraturstudien för att på lättare sätt kunna sortera mellan relevanta och irrelevanta artiklar. 
När sökningen var klar lästes titlarna på samtliga artiklar för att välja ut de artiklar som 
möjligen kunde svara på syftet. Forskningsstudier som handlade om depression i samband 
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med andra sjukdomar togs inte med för att syftet med litteraturstudien var att endast ha med 
egentlig depression orsakat av annat än en somatisk sjukdom. Eftersom att patienter med ex. 
cancer eller i sent palliativ fas ofta utvecklar depression kan man härleda depression till den 
somatiska sjukdomen.  
Vidare i processen lästes abstrakt och längre fram hela artikeln för att få en klar bild av vad 
artiklarna handlade om.  
  
De artiklar som valdes för att sammanställa litteraturstudien granskades med hjälp av SBU’s 
granskningsmall för kvalitativa studier. Granskningen gjordes var för sig för att på så sätt 
minska risken att påverkas av varandra, för att sedan komma fram till om de hade hög 
trovärdighet och var godkända för att användas i studien. Alla 11 artiklar höll en hög 
trovärdighet och gick vidare i processen för en sammanställning av resultat. Ett antal artiklar 
hade mindre deltagare än andra men de bedömdes ha mättnad, d.v.s. att fler deltagare inte 
skulle leda till annorlunda resultat. En studie med över 150 deltagare och en studie med 10 
deltagare kom fram till liknande resultat. De flesta artiklar hade liknande resultat med 
symptom, orsak, varför man inte söker hjälp och hur man hanterar sin depression och det ökar 
trovärdigheten i litteraturstudien. En ny studie med liknande förhållande hade med största 
sannolikhet givit samma utfall. Några artiklar hade inga medbedömare vid analys vilket kan 
räknas som en svaghet men även de gick vidare i processen då styrkorna övervägde 
svagheterna. Styrkorna i studierna kunde vara: citat, högt antal deltagare och relevant 
population.  
  
Vi utgick utifrån givna frågeställningar vid analys av data. Frågeställningarna byggdes på 
tidigare kunskap om depression. För att samla ihop liknande fynd från de olika artiklarna 
sammanställdes data och sorterades in under respektive frågeställning. Det gjordes för att 
underlätta analyseringen av de olika delarna i resultatet. 
I artiklarna fanns det ett etiskt förhållningssätt där forskarna hade deltagarnas bästa i fokus, 
ex. att studierna genomfördes för att göra nytta och inte skada samt att deltagarna hade 
möjligheten att hoppa av studien när de ville. Artiklarna hade alla ett etiskt godkännande 
vilket menas att forskarna i studierna tog hänsyn till människans autonomi, integritet samt 
respekterar deltagarna i alla beslut (Kristensson, 2014).  
  
Något som kunde ha gjorts annorlunda i litteraturstudien hade varit att ha en induktiv ansat, 
att man går från delar till helheten istället för en deduktiv ansats med frågeställningar, där 
premisser redan existerar. Genom att ha frågeställningar så låser det litteraturstudien till att 
endast svara på de givna frågorna samt att det kan leda till att fynden i artiklarna feltolkas på 
grund av föreställningarna uppsatsförfattarna kan ha. Istället för frågeställningar kunde det ha 
varit ett annat syfte. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur män upplever depression i åldrarna 18 år och 
äldre. Det som framkom visade att män med depression upplever sjukdomen på ett sätt som 
gör att de inte alltid söker den vård de faktiskt behöver. 
 
6.2.1 Symptombilden för män 
Det fanns evidens för att männen visade upp symptom som inte tillhörde de vanliga, eller 
traditionella kriterierna för att uppfylla en depressionsdiagnos. Rochlen m.fl. (2010) tar upp 
att kriterierna för att diagnostiseras för depression är mer riktat till kvinnor än vad det är för 
män. Här kan det råda en könsbias som leder till försvårande omständigheter när en man ska 
diagnostiseras med en depression, det styrks även av Wirback m.fl (2018) där de beskriver att 



  

12 
 

män är mer benägna att uppleva fysisk smärta som bröstsmärtor och uppvisa symptom som 
aggression, risktagande och drogmissbruk. För att diagnostiseras med depression krävs det att 
det har pågått i minst två veckor med nedsatt energi, aptitlöshet, nedstämdhet, minskad vilja 
att utföra det som en gång var tillfredsställande (Socialstyrelsen, 2017).  
 
Det symptom som beskrivs ovan är inte alltid de symptom som män upplever. Många utav de 
symptom som beskrivs är mer prevalenta hos kvinnor än de är hos män. Män har dock en 
högre prevalens av missbruk i samband med droger och alkohol (Marcus m.fl., 2005). I 
vården kan det bli ett problem då det blir lätt att missa symptomen som männen uppvisar då 
det går emot de traditionella symptomen. På så sätt kan risken öka för att männen hamnar i en 
gråzon, där de verkligen behöver vård och inte får den vård de behöver för att symptomen inte 
stämmer överens med vad som är vedertaget.  
Med det som grund är det viktigt för sjuksköterskan att inte bara gå efter det vedertagna 
kriterier som finns. Det är även viktigt att ställa frågan om annat som kan urskilja om det 
finns andra symptom som betecknar depression hos män.  
 
6.2.2 Hanteringsmetoder 
Det var vanligt för männen att istället för att söka vård för sina problem försöka lösa 
problemen på egen hand genom både destruktiva och konstruktiva metoder. Resultatet visade 
att destruktiva metoderna var alkoholrelaterade, drogrelaterade eller helt enkelt att försöka 
behandla sin depression genom att försöka utsätta sig för risker. På så sätt kunde de på egen 
hand få ”kontroll” över sin situation (Oliffe m.fl., 2013; Ramirez & Badger, 2014). Flera av 
männen använde sig även av konstruktiva metoder som fysisk träning som i sin tur gjorde att 
de kunde delta i sociala aktiviteter (Fogarty m.fl., 2015).  
 
Männen tar ofta till destruktiva metoder som alkohol och droger för att “lösa” problemet 
kortsiktigt. Anledningen till det var att på något sätt få den psykologiska smärtan att avta, 
även om det bara är en liten stund. Även att utsätta sig för risker kunde göra att de mådde 
bättre under tiden de var utsatta för risken. Männen beskrev att det spelade ingen roll vilken 
typ av destruktiv beteende de använde, bara den psykologiska smärtan försvann för stunden, 
när den sedan kommer tillbaka får de lösa det problemet då (Whittle m.fl., 2015).  
 
På grund av att män ofta vill på eget vis lösa sina egna problem, däribland depression, blir det 
svårt att nå fram till de individer som lider av depression. Ett sätt att försöka nå fram till de 
män som möjligen lider av en depression är att ställa frågan om sjukdomen. Som 
sjuksköterska kan det vara en svår fråga att ställa men trots det, en mycket viktig fråga för att 
finna de individer som är i riskzonen för en depression. Mycket av den forskning som finns 
idag tar inte upp de positiva hanteringsmetoder som män använder utan fokus ligger på de 
negativa, destruktiva, metoderna.   
 
6.2.3 Hjälpsökande 
Vidare framkom det i resultatet att den manliga normen var något som påverkade dem. En 
man med depression kunde känna skam inför sin sjukdom, det var pinsamt att tala om den, det 
var lättare att hålla den inom sig än att berätta för andra då det ofta inte gavs något gehör för 
deras problem. Männen kände att deras roll som man var den avgörande faktorn som gjorde 
att de inte sökte hjälp, det var inte socialt accepterat för män att vara svaga, att visa känslor 
eller att prata om sina problem. Anledningen till det var att depression sågs som en kvinnlig 
sjukdom (Scholz m.fl., 2017).  Det styrks ytterligare av Mackenzie, Visperas, Ogrodniczuk, 
Oliffe, & Nurmi (2018) där män upplever att de negativa uppfattningarna gentemot dem är 
avgörande i faktorn om de söker hjälp eller ej. De maskulina idealen som att vara stoisk, 
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självförsörjande samt inte visa känslor var vanliga hinder för att inte söka hjälp. Det i sin tur 
kunde leda till dålig självkänsla som försvårande ytterligare. 
 
Det här ämnet kan ses som ett av de svåraste problemen att åtgärda.  Den negativa 
uppfattningen om mäns depression kan vara prevalent i alla delar av samhället. Från 
sjukvårdens sida gäller det att inte vara rädd för att ställa de svåra frågorna om depression till 
män. Göra dem delaktiga i de beslut som tas och involvera dem i sin egen vård kan på så sätt 
skapa ett förtroende för vården samt öka chanserna för god behandling. På så sätt kan det 
möjligen underlätta för de manliga individer som lider av depression. Här kan sjuksköterskan 
även försöka hjälpa mannen förstå att depression är vanligt och det kan drabba alla. Det är 
inget fel med att vara sjuk och bli behandlad för det. Allt i livet behöver inte göras solo. Vi är 
alla människor och bör behandla varandra därefter.  
 
7. Slutsatser/Klinisk nytta/Fortsatt forskning 
I denna studie kan det utifrån resultatet dras den slutsats att inom vården kan det vara svårt att 
se hur mannen agerar och upplever sin depression. Symptomen skiljer sig från traditionella 
kriterier som ilska och den manliga normen gör det svårt för männen att söka vård.  
 
Det i sin tur kan leda till att det blir svårare att diagnostisera män med depression och vidare 
behandla dessa individer adekvat. Därav behöver sjuksköterskan god kunskap om mäns 
upplevda känslor kring depression och deras specifika symptom. Vårdpersonal bör även vara 
medvetna om den manliga normen och hur den påverkar män både i positiv och negativ 
riktning när det gäller depression. Det kan även behövas att se över rutiner i vården för att se 
om de riktlinjer som finns passar bättre in på kvinnors depressionsmönster än vad det gör på 
män. 
 
Det bör utföras mer forskning kring mäns depression, deras beteendemönster och symptom 
för att i tid kunna hjälpa de manliga individer som får depression och även för att kunna 
behandla dem på ett adekvat sätt. Det för att förhindra och förebygga att männen hamnar i 
depression men även för att minska riskerna för suicid hos män.  
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own explanations may be 
helpful in interpreting, 
diagnosing, and treating men 
and women 

Metod och design: kvalitativ 
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Analysmetod: grounded theory. 
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mättnad, citat, bakgrund om 
deltagarna, tillräckligt långa 
intervjuer, medbedömare. 
 
Svagheter: forskarna valde att 
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Resultat: Orsaken var ibland 
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Journal of Affective Disorders, 
188, 179–187.  
Australien, 

Examine positive strategies 
identified by men as effective 
for preventing and managing 
depression. 
 

Metod och design: Fördjupad 
intervjustudie, 
fokusgruppsrapport/diskussion 
6-8 deltagare i varje 
diskussionsgrupp,   
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Datainsamling: Face-to-face 
intervjuer, 
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data? Många var 55+ med hög 
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Oliffe, J. L., Galdas, P. M., Han, 
C. S., & Kelly, M. T. (2013). 
Faux masculinities among 
college men who experience 
depression. Health: An 
Interdisciplinary Journal for the 
Social Study of Health, Illness 
and Medicine, 17(1), 75–92. 
Kanada, 

Challenges posed for college 
men and their health care 
providers in pointing toward 
targeted depression 
interventions 

Metod och design: Semi-
strukturerad intervju, kvalitativ 
intevjustudie. 
 
Inklusionskriterier: Män som 
genomfört en 21-punkts 
självrapporteringsskala som är 
utformad för att utvärdera den 
aktuella nivån av depression 
utifrån Beck Depression 
Inventory scale. 
 
Urval: 25 män från ett 
universtitet i kanada mellan 19-
28 år. 
 
Datainsamling: Via intervjuer 
som spelades in digitalt, frågor 
var förutbestämda, 
transkriberade ord för ord.  
 
Analysmetod: Intervjuer blev 
digitalt inspelade, 
transkriberade ord för ord, data 
lästes av varje forskare och 
delades in i koder/kategorier. 
 

Styrkor: Alla forskare gick 
igenom alla data, inget bortfall, 
relevant population, många 
deltagare 
 
Svagheter: Ingen oberoende 
som gick igenom data. 

Resultat: Deltagarna ville 
hantera sin depression själva 
utan hjälp. Att söka hjälp sågs 
som en svaghet. Orsaken till 
depressionen var att de inte 
kunde leva upp till de maskulina 
normerna. Symptomen som 
männen uppvisade var bl.a. 
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American Journal of Men’s 
Health, 5(5), 444–454.  
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To describe linkages between 
masculinity, depression and 
suicide among older men. 

Metod och design: Kvalitativ 
design 
 
Inklusionskriterier, äldre män 
med diagnostiserad depression.   
 
Urval Ev. bortfall 22 deltagare 
och 1 bortfall 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
21 män i åldern 55-79  
 
Datainsamlingsmetod (ev. 
instrument) frågeenkät och 
intervju. 
 
Analysmetod: kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Styrkor: litet bortfall, relevant 
population, mättnad, citat, ålder 
och ursprung på deltagarna. 
 
Svagheter: inga medbedömare 
 

Resultat: Att ge upp för 
depressionen var som att gå 
ifrån sin identitet som man. 
Orsakerna till depression var 
främst ekonomiska svårigheter 
eller dödsfall av anhörgia. 
Symptomen som männen 
uppvisade var ilska och 
aggression. Männens 
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sina problem i det här fallet, 
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Författare, titel artikel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ramirez, J. L., & Badger, T. A. 
(2014). Men Navigating Inward 
and Outward Through 
Depression. Archives of 
Psychiatric Nursing, 28(1), 21–
28.  
USA 

To discover the basic social and 
psychological processes of men 
living with depression.   

Metod och design: Grounded 
Theory för att analysera 
kvalitativ data. Intervjustudie. 
 
Inklusionskriterier: Män som 
sökte hjälp för depression 
 
Datainsamling: Intervjustudie,  
 
Urval: 9 män 28-64 år. 
 
Analysmetod: Jämförande 
metod enligt grounded theory. 
 

Styrkor: Från många olika 
grupper, både etnicitet och 
utbildning. (Gymnasial till 
doktorander.) Relevant 
population. 
 
Svagheter: Få deltagare 

Resultat: Mänen söte inte hjälp 
för att det ansågs vara skamligt. 
Orsakerna till depressionen var 
främst ensamhet. Symptomen 
var minskad livsglädje och 
suicidala tankar. Högrisk 
metoder som alkohol-, droger- 
och spelmissbruk användes för 
att hantera sin depression. 
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(2010). Barriers in Diagnosing 
and Treating Men With 
Depression: A Focus Group 
Report. American Journal of 
Men’s Health, 4(2), 167–175.  
USA 

Goal was to increase our 
understanding of the influence 
of masculine role expectations 
on the recognition of depression 
symptoms, appropriate 
helpseeing behaviors, reactions 
to male-type/masked 
depression, and reactions to 
depression treatment. 

Metod och design: 
kvalitativstudie 
 
Inklusionskriterier: män och 
kvinnor i arbetsålder som pratar 
och förstår engelska. 
 
Urval Ev. bortfall: 6 olika 
fokusgrupper med 45 manliga 
deltagare 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
45 män i åldrarna 24-64.  
 
Datainsamlingsmetod (ev. 
instrument) intervjuer med en 
intervjuguide. 
 
Analysmetod: kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Styrkor: relevant population, 
mättnad, citat, bakgrund om 
deltagarna, tillräckligt långa 
intervjuer, medbedömare. 
 
Svagheter: ingen ålder på 
deltagarna, inga namn (oklart 
från vem citaten kommer) 
 

Resultat: Sociala normen att 
män ska vara starka var ett 
hinder för männen i att söka 
hjälp. Symptomen som männen 
uppvisade var trötthet och 
minskad motivation. För att 
hantera sin depression använde 
sig männen utav alkohol och 
droger. 
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tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Scholz, B., Crabb, S., & Wittert, 
G. A. (2017). “Males Don’t 
Wanna Bring Anything Up To 
Their Doctor”: Men’s 
Discourses of Depression. 
Qualitative Health Research, 
27(5), 727–737.  
Australien. 

To better understand men’s 
subjectivities of depression 

Metod och design: Explorativ 
design, kvalitativ intervjustudie. 
 
Inklusionskriterier: Män med 
tidigare depression som var högt 
på Beck Depression Inventory 
skalan. 
 
Urval:  10 deltagare 
rekryterades, mellan 45-88 år.  
 
Datainsamlingsmetod: öppna 
frågor, intervju, intervjuer blev 
inspelade (med consent),  
 
Analysmetod: fokus på teman, 
Det analytiska 
tillvägagångssättet var induktivt 
informerat av teori och 
deduktivt driven av data 
 

Styrkor: Relevant population, 
inget bortfall, citat, 
medbedömare som läste igenom 
data flera gånger. 
 
Svagheter: Få deltagare 
 

Resultat: Söka hjälp ansågs som 
ett kvinnligt beteende. 
Orsakerna var främst jobb och 
ekonomisvårigheter. 
Symptomen som männen 
upplevde var främst trötthet. För 
att hantera sin depression 
riktade männen tankarna åt 
positiva håll.  
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Valkonen, J., & Hänninen, V. 
(2013). Narratives of 
Masculinity and Depression. 
Men and Masculinities, 16(2), 
160–180. 
Finland 
 

There is a need to study men’s 
depression and the ways they 
live with it and make sense of it. 
To this purpose, it is necessary 
to understand the gendered 
sociocultural context in which 
men live. 

Metod och design: 
Intervjustudie, semistrukturerad, 
öppna frågor.  
 
Inklusionskriterier: Män mellan 
40-49 år som upplevt depression 
i minst två veckor de senaste två 
åren. 
 
Datainsamling: Intervjuer 
spelades in, transkriberades 
verbatim (ord för ord). 
 
Urval: 24 män i fyrtioårsåldern. 
43 män från början. (Intressant, 
liknande studie skickades ut till 
kvinnor, där alla som svarade på 
enkäten deltog i studien men 
männen hoppade av när de fick 
höra vad det handlade om).  
 
Analysmetod: Teman 
identifierades,  
 

Styrkor: Individer från både 
storstad och mindre ort. 
Varierande arbeten, arbetslösa, 
högt utbildade, lågt utbildade. 
 
Svagheter:  

Resultat: Sociala normer om hur 
män ska vara var ett hinder för 
de i att söka hjälp. Orsakerna till 
depression var främst höga krav 
på sig själva. Symptomen var 
ilska och aggression. För att 
hantera sin depression lade 
männen fokus på sin familj.  
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Wirback, T., Forsell, Y., 
Larsson, J-O., Engström, K., & 
Edhborg, M. (2017). 
Experiences of Depression and 
Help-Seeking Described by 
Young Swedish Men. 
Psychology of Men & 
Masculinity, (19)3, 407-417. 
Sverige. 

Highlight young urban men’s 
experiences of depression and 
help-seeking in relation to their 
conception of masculinity 

Metod och design: kvalitativ 
studie 
 
Inklusionskriterier, 
svenskspråkiga män i åldern 18- 
32 som hade upplevt depression 
och sökt hjälp. 
 
Urval Ev. bortfall: RCT, 13 
män deltog i studien. 0 bortfall. 
 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp:13 män i åldrarna 
21-32. 
 
Datainsamlingsmetod (ev. 
instrument): intervjuer med en 
intervjuguide.  
 
Analysmetod: kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Styrkor: relevant population, 
mättnad, citat, ålder, bakgrund 
om deltagarna, tillräckligt långa 
intervjuer, medbedömare. 
 
Svagheter: forskarna utgick från 
att ha föreställningar om män 
som söker hjälp vilket kan leda 
till att man vinklar resultatet. 
 

Resultat: Sociala normen gjorde 
att männen inte sökte hjälp. 
Orsakerna kunde relateras till 
dålig barndom och ekonomiska 
svårigheter. Symptomen som 
männen uppvisade var främst 
magsmärtor och sömnproblem. 
Männen försökte hantera sin 
depression själv innan de sökte 
hjälp samt en överkonsumtion 
av alkohol.  

 

 

 

 


