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Sammanfattning 

 

Kvinnor är överrepresenterade gällande depression, medan män är 

överrepresenterade inom andra problemområden såsom antisociala 

riskbeteenden, missbruk och suicid. Stigma skapat av maskulina ideal 

och könsnormer har förts fram som möjlig faktor till könsskillnaderna. 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka sambanden 

mellan depressiva symtom, depressionsstigma samt maskulinitet. 

Detta gjordes via en Internetenkät där 396 deltagare (245 kvinnor och 

151 män) besvarade frågor som mätte dessa variabler. Studien fann 

inga könsskillnader gällande depression. Män uppvisade positiva 

samband mellan maskulinitet, personlig stigma och allmän stigma. 

Maskulinitetsmåttet förklarade 46 % av variansen i personlig stigma 

med fyra signifikanta delskalor. Självtillit uppvisade positiva samband 

med allmän stigma och depression samt negativt samband med 

personlig stigma. Resultaten tyder på vikten av att vidareutforska 

relationen mellan depressionsstigma, maskulinitet och depression för 

en mer fullständig förståelse av män och depression.  
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Abstract 

 

Women are statistically overrepresented regarding depression while 

men are overrepresented in other areas such as antisocial risk 

behaviors, addiction and suicide. Stigma created by masculine ideals 

and gender norms has been presented as a possible factor for gender 

differences. The main purpose of this study was to investigate the 

correlations between depressive symptoms, depression stigma and 

masculinity. This was done through a internet-survey where 396 

Swedish participants (245 women and 151 men) answered questions 

measuring these variables. The study found no gender differences 

regarding depression. Men showed positive correlations between 

masculinity, personal stigma and public stigma. The masculinity 

measure explained 46% of the variance in personal stigma with four 

significant subscales. Self-reliance showed positive correlations with 

public stigma and depression and negative correlation with personal 

stigma. Results indicate the importance of further studies of the 

relationship between depression stigma, masculinity and depression 

for a more complete understanding of men and depression in Sweden. 

 

Keywords: Men, depression, stigma, masculinity, gender differences 

 
1
 Psychology, Master's Thesis, Spring 2013, Supervisor: Ida Flink 

 

 

 

 

 



Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv  [3] 
 

 
 

 

Uppsatsförfattarnas gemensamma tack till; 

 

Alla ni som deltog i undersökningen 

 

Vår handledare Ida Flink – för handledning och inspiration 

 

 

Ytterligare tack till min familj, särskilt min syster, för stöd, intresse och tålamod 

- Emma Doyle 

 

 

Tillägnad minnet av min farfar Tage Brandebo 

- Freddy Brandebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv  [4] 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ................................................................................................................................. 7 

1.1 Depression; definition och förekomst ............................................................................... 7 

1.2 Könsskillnader vid depression .......................................................................................... 8 

1.3 Finns det könsskillnader i hur depression hanteras? ........................................................ 9 

1.4 Masked depression ......................................................................................................... 10 

1.5 Könsresponsstilsteorin .................................................................................................... 13 

1.6 Könsrollskonflikt och ideologier .................................................................................... 14 

1.7 Hantering av depression utifrån ett maskulint perspektiv .............................................. 14 

1.8 Stigma ............................................................................................................................. 15 

1.9 Varför är stigma ett hinder till hjälpsökande? ................................................................ 17 

1.10 Könsskillnader gällande stigma .................................................................................... 17 

2. Syfte ..................................................................................................................................... 19 

2.1 Frågeställningar och hypoteser ....................................................................................... 19 

3. Metod ................................................................................................................................... 20 

3.1 Design ............................................................................................................................. 20 

3.2 Procedur .......................................................................................................................... 20 

3.2.1 Pilotstudie ................................................................................................................ 20 

3.2.2 Deltagare och rekrytering......................................................................................... 20 



Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv  [5] 
 

 
 

3.3 Material och mått ............................................................................................................ 21 

3.3.1 Demografisk data ..................................................................................................... 21 

3.3.2 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale: MADRS-S .................................... 21 

3.3.3 Depression Stigma Scale: DSS ................................................................................ 22 

3.3.4 Konformitet till maskulina normer: CMNI-46 ........................................................ 23 

3.4 Statistisk analys .............................................................................................................. 24 

3.5 Etiska överväganden ....................................................................................................... 24 

4. Resultat ................................................................................................................................. 25 

4.1 Demografisk data  och deltagarstatistik .......................................................................... 25 

4.2 Finns det samband mellan grad av depressiva symtom och depressionsstigma? ........... 26 

4.3 Finns det könsskillnader gällande grad av depressiva symptom och grad av 

depressionsstigma? ............................................................................................................... 27 

4.4 Finns det samband mellan konformitet till maskulina normer och depressiva symtom 

hos män? ............................................................................................................................... 27 

4.5 Finns samband mellan konformitet till maskulina normer och depressionsstigma? ...... 29 

4.6 Sammanfattning av studiens resultat .............................................................................. 30 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 31 

5.1 Samband mellan grad av depressiva symtom och depressionsstigma ............................ 32 

5.2 Könsskillnader gällande grad av depressiva symptom och grad av depressionsstigma . 33 

5.3 Samband mellan konformitet till maskulina normer och depressiva symtom ................ 34 

5.4 Samband mellan konformitet till maskulina normer och depressionsstigma ............. 3536 

5.5 Svagheter & styrkor med studien ................................................................................... 38 



Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv  [6] 
 

 
 

5.6 Sammanfattande diskussion ....................................................................................... 3940 

5.7 Framtida forskning ......................................................................................................... 40 

5.8 Vidare reflektioner .......................................................................................................... 41 

6. Referenser ......................................................................................................................... 4243 

BILAGA 1: Informations- och följebrev 

BILAGA 2: Depressionssymtom (MADRS-S) 

BILAGA 3: Depressionsstigma (DSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv  [7] 
 

 
 

Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv - spelar grad av depression och 

maskulinitet någon roll? 

 

I Sverige är klinisk depression är ett av de största folkhälsoproblemen idag (Allebeck, Moradi 

& Jacobsson, 2006). Statistiskt sett är kvinnor överrepresenterade när det gäller depression, 

medan män har antagits vara förhållandevis friska eller tysta i sin upplevelse av depression 

(Astbury, 1999; Bebbingtong, 1996; Kessler, Chiu, Demler & Walters, 2005). Vad denna 

könsskillnad kan bero på är forskare inte heller överens om. Man har diskuterat såväl 

biologiska som psykologiska och socioekonomiska förklaringsmodeller, men det är ändå svårt 

att förklara den stora skillnaden vad gäller depression (Addis & Clark, 2008). Man har dock 

funnit indikationer på att män upplever och hanterar depression annorlunda än kvinnor 

(Brownhill, 2005; Heifner, 1997, Rosenfield, 2000, Danielsson & Johansson, 2005; Addis & 

Clark, 2008). Våra samhällsideal kring maskulinitet, könsnormer och av samhället 

accepterade eller oaccepterade maskulina beteenden är något som argumenterats kunna 

påverka den statistiska könsskillnaden gällande depression (Seidler, 1997; Barlett, 2005; 

Oliffe & Phillips, 2008). Egna och andras åsikter eller stigma kring depression kan vara 

ytterligare en påverkande faktor (Barney, Griffiths, Jorm, Christensen, 2006) som kan vara en 

förklaring till den stora könsskillnaden. Målet med den här studien är att belysa depression 

och depressionsstigma i Sverige ur ett manligt perspektiv. Studien tittar närmare på 

sambandet mellan depression, stigma gällande depression samt maskulinitet 

1.1 Depression; definition och förekomst 

Sorgsenhet, ångest, överdriven självkritik, håglöshet, sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter – samtliga kan vara symptom på depression. Men det kan också 

vara helt naturliga reaktioner på att något besvärligt eller sorgligt har hänt i livet, såsom 

dödsfall, separationer, olika sjukdomar eller konflikter, vilka kan ge precis samma symptom. 

För att diagnosen “egentlig depression” ska ställas krävs en kombination av flera symptom, 
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bland annat de nyss nämnda. Det krävs även att besvären är varaktiga och så kraftiga att man 

har svårt att fungera i vardagen. Det finns också olika grader av depression, från mild till svår, 

där svårighetsgraden och symptomen varierar (DSM-IV). 

    I Sverige finns skillnader i livstidsprevalens av depression mellan män och kvinnor, där ca 

25 % av kvinnorna och ca 15 % av männen någon gång i livet har en depression 

(Socialstyrelsen, 2010). Siffrorna varierar mellan olika undersökningar beroende på hur man 

avgränsat det som man benämner depression. Statistiken pekar på ett stort psykiskt 

ohälsoproblem inte bara i Sverige, utan även utanför våra gränser. Europeiska länder har 

varierande statistik för livstidsprevalensen för egentlig depression beroende på land och år, 

men ligger runt 22 % för kvinnor och 13% för män; alltså relativt likt de svenska siffrorna. 

Siffrorna pekar på att kvinnor är de som oftast drabbas av depression (Kessler, Brown, 

Browman, 2003). Men är detta verkligen fallet eller är det något som förbises? 

 

1.2 Könsskillnader vid depression 

Av den forskning som gjorts har stort fokus legat på att titta på sociologiska, biologiska, 

historiska, ekonomiska och psykologiska processer kring depression utifrån kvinnors 

perspektiv. Forskning som involverar män och depression utgår oftast från könsskillnader där 

de jämförs med kvinnor, och sällan enbart ur männens depressionsperspektiv (Addis, 2008). 

Faktum är att om man ser till antalet publikationer kring män och depression (PsychInfo, 

2008) så är ration 1:3 jämfört med kvinnor. Bristen på forskning kring mäns upplevelser av 

depression kan ha förhindrat förståelsen kring könsaspektens funktion och gjort beteenden 

och upplevelser av depression hos den dominanta gruppen, kvinnorna, att anses vara 

normativa. Detta i sin tur har gjort att den icke dominanta gruppens beteenden och upplevelser 

anses vara icke normativa, onormala och "konstiga". Behovet av ytterligare forskning kring 

mäns upplevelser och beteenden vid depression behöver därför ytterligare stärkas (Addis, 

2008). 
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1.3 Finns det könsskillnader i hur depression hanteras? 

Kriterierna för egentlig depression är desamma för både män och kvinnor enligt DSM-IV. 

Vissa forskare menar dock att män uttrycker, upplever och svarar på depression på annat sätt 

än kvinnor (Brownhill, 2005; Heifner, 1997, Rosenfield, 2000, Danielsson & Johansson, 

2005; Addis, 2008). Men vad finns då för belagd forskning kring mäns reaktioner på 

depression? Det finns framförallt två könsskillnader som blivit mer konsekvent 

dokumenterade, nämligen förhållningssätt till ruminering och hjälpsökande. För det första är 

män mindre benägna till att ruminera vid ett depressivt tillstånd än kvinnor, och mer benägna 

att distrahera sig själva (Nolen-Hoeksema & Aldao, 2002). Detta faller även i linje med att 

män är överrepresenterade i riskbeteenden såsom gambling och alkoholanvändning, som sätt 

att distrahera sig på (Brownhill, 2005). Även en svensk kvalitativ och klinisk studie av 

Danielsson och Johansson (2005) visade att män externaliserade eller somatiserade sin oro 

medan kvinnor oftare verbaliserade sin oro. Den andra skillnaden som framgått är att män är 

mindre benägna att söka vård för sin depression än kvinnor (Addis & Mahalek, 2003). Det 

finns alltså evidens för att män och kvinnor skiljer sig i genomsnitt vad gäller frekvens av 

upplevd depression och hur de hanterar den (Addis & Mahalek, 2003) Män rapporterar oftare 

fysiska problem än kvinnor, som hellre verbaliserar sina problem. När det gäller fysiska 

uttryck rapporterar män oftare problem med hjärtat, medan kvinnor rapporterar problem med 

magen (Danielsson & Johansson, 2005). Generellt anser Addis, (2008) att det, utöver de två 

tidigare nämnda skillnaderna mellan könen, ruminering samt vårdsökande, inte finns några 

konsekventa skillnader i specifika symtom mellan könen.  
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1.4 Masked depression 

De relativt okritiskt rapporterade könsskillnaderna i psykisk ohälsa har lett till antaganden om 

skillnader i mental hälsa hos könen. Kvinnor har ansetts ha en viss patologi eller sårbarhet till 

depression, medan män ofta antas vara jämförelsevis hälsosamma eller tysta i sin upplevelse 

av depression (Astbury, 1999; Bebbingtong, 1996; Paykel, 1991). Särdrag eller beteenden 

associerade med depression, såsom gråt, starka känslor, emotionalitet, uttryck av hjälplöshet 

eller passivitet samt ett ökat eller minskat födointag är ofta uppvisade av kvinnor. En teori är 

att män är statistiskt underrepresenterade eftersom de kan ha andra sätt att uttrycka sin 

depression på. Härigenom finns dock en risk att kvinnor överpatologiseras och att mäns 

uttryck och upplevelse av depression samtidigt underskattas (Pollack, 1999). Inom 

forskningen kallas detta fenomen för maskerad depression (“masked depression”) där mäns 

underliggande depression transformeras till externa symptom på grund av rådande 

könsnormer (Addis, 2008). 

Det är svårt att säga att det finns direkta bevis för maskerad depression, att män med 

depression definitivt döljer detta genom andra former eller bruk. Däremot finns det ett omfång 

av indirekt evidens (Cochran & Rabinowitz, 2000). Män är överrepresenterade i antisociala 

riskbeteenden såsom drog- och alkoholanvändning, aggression, våld, gambling, 

självskadebeteende, suicid och suicidförsök, fler sexuella möten och binge drinking 

(berusningsdrickande; “supande”). Forskare har tolkat dessa beteenden som flykt- eller 

undvikandebeteenden, sätt att få ut sina känslor och minska sina spänningar (Bennet & 

Bauman, 2000; Blair-West, Cantor, Mellsop & Eyeson-Annan, 1999; Degenhardt, Hall & 

Lynskey, 2001; Finlay-Jones, 1995; Fong, Frost & Stansfeld, 2001; Gillet, Polard, Mauduit & 

Allain, 2001; Goldney, 1995; Higgins, Cooper-Stansbury & Williams, 2000; Moller-

Leimkuhler, 2003; Polenza, Steinberg, McLaughlin, Wu, Rounsaville & O‟Malley, 2001; i 

Brownhill, 2005).  
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Brownhill har vidareutvecklat detta och anser att mäns uttryckande av depression är 

komplext och delvis dolt av sociala normer. Han menar att män hanterar depression genom 

handlingar som är accepterade av samhället, genom undvikande-, avdomnande- och 

flyktbeteenden, vilka då i sin tur kan leda till våld, aggression och självmord. 

I en modell, kallad för The Big Build, beskriver Brownhill fem steg för hur män kan gå mot 

ökat maladaptivt beteende. De första tre stegen beskriver hur män agerar inåt; de undviker att 

ta itu med sin depression genom bland annat att överfokusera på arbete, dämpa sina känslor 

med självmedicinering med större mängder alkohol, droger eller spel eller använder sig av 

flyktbeteende genom exempelvis farligare droger och sexuella förbindelser. Steg fyra visar 

hur män även kan agera utåt; genom våld, antisocialt beteende och aggression mot sig själv 

såväl som mot andra. Den ultimata flykten för en del män slutar i självskadebeteende, eller 

värre, genom självmordsförsök som en sista utväg att hantera depressionen på. 
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Brownhill (2005) diskuterar vidare att de fem stegen blir ett accepterat sätt för män att 

hantera depression på enligt samhällets normer. Även i kvalitativa studier har män bekräftat 

och beskrivit dessa överrepresenterade beteenden som sätt att distansera sig eller fly från 

tillvaron, bland annat genom utökad arbetsprestation, distansering från andra, hämmande av 

emotioner, substansmissbruk, motstånd att söka vård och självmordsförsök som sätt att få 

kontroll över tillvaron (Heifner, 1997).  

Rosenfield (2000) argumenterar för att dessa beteenden att hantera depression på även 

har som konsekvens att färre män söker vård. I en universitetsstudie fick manliga studenter 

fylla i Becks Depression Index (BDI), och enkäten introducerades som ett mått på "dagliga 

besvär" än som mått på "depression" fick de betydligt högre poäng (Page & Bennesch, 1993). 

I en uppföljningsstudie (Page, 1999) fick studerande kvinnor högre poäng när måttet angavs 

vara "depression" istället för "dagliga besvär". Själva ordet depression gav alltså olika 

reaktioner och svar från män och kvinnor och indikerar på att män har svårare att erkänna 

indikationer på depression än kvinnor. Vissa menar att deprimerade män har större svårigheter 

att identifiera och kommunicera sina känslor till andra, vilket bidrar till att deras depression 

förblir dold (Carpenter and Addis, 2000; Fischer and Good, 1997; Levant et al., 2003; 

Grossman & Wood, 1993; Heesacker, Wester, Vogel, Wentzel, Meija-Millan & Goodholm, 

1999; Honkalampi, Hintikka, Tanskaren, Lehtonen & Viinamaki, 2000). 

    Addis (2008) menar vidare att mäns underliggande depression transformeras och 

hanteras med nämnda externa beteenden på grund av rådande köns- och samhällsnormer. 

Manliga könsnormer förespråkar generellt handling och tonar ner betydelsen av introspektion. 

Könsroller som förespråkar att hålla inne med sina känslor kan leda till att män upplever en så 

kallad "maskulin depression", där männen istället tvingas "ta det som en man" (Joiner & 

Alfano i Addis, 2008). En suppression av emotioner har kunnats associeras till ökad stress och 

negativa affekter (Butler et al., 2003). Även maskulina könsnormskonflikter kan uppstå, vilket 
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definieras som psykologisk ångest skapat av en alltför stelbent syn på traditionella maskulina 

normer. Detta har också visat sig bidra till negativa attityder till att söka hjälp för psykiska 

problem (Addis, 2008 ; O‟Neil,Good & Holmes, 1995). Det finns alltså en påverkan från 

könsnormer som influerar hur vissa män uttrycker, upplever och svarar på depression. 

Underrepresentationen av män i depressionsstatistiken kan då bland annat bero på mäns 

hantering av negativa emotioner, ovilja att rapportera sina symptom och känslor, förträngning 

och emotionshämning (Aneshensel, Estrada, Hansell & Clark, 1987; Angs & Dobler, 1984; 

Wilhelm & Parker, 1994; Kessler, Brown & Browman, 1981; Brownhill 2005). 

1.5 Könsresponsstilsteorin 

Sättet som människor reagerar på negativa affekter påverkar sannolikheten för om de hamnar 

i en depressiv episod. Utifrån könsresponsstilsteorin (the gendered response style theory) 

menar man att den sociala könsrollsinlärningen spelar in på hur män (och kvinnor) svarar på 

negativa affekter. Från tidig ålder sker en inlärning av attityder och beteende till att söka hjälp 

(Pleck, 1995). Kulturen påverkar könsrollsbeteenden och vad som accepteras inom ramarna 

könsnormerna. Man har funnit att friska personer som ruminerar som respons på nedstämdhet 

löper större risk för att bli deprimerade (Just & Alloy, 1997; Nolen-Hoeksema, Morrow & 

Fredrickson, 1993). Utifrån könsrollsperspektiv har man också funnit att kvinnor ruminerar 

mer än män och att män i kontrast till detta oftare distraherar sig vid negativa affekter, 

exempelvis fokuserar på arbete (Nolen-Hoeksema et al, 1993). Utifrån att män mer sällan 

konfronterar negativa affekter är det mer sannolikt att maskulina könsnormer gör det svårt för 

män att erkänna och avslöja depressiva symptom när dessa uppstår. Social könsrollsinlärning 

för maskulinitet från omgivningen kan ytterligare påverka till att män distraherar sig, undviker 

eller blir arga vid negativ affekt. Omgivningens reaktioner vid negativa affekter ger en 

inlärning och förstärkning i vad som tolkas som accepterat maskulint beteende vid 
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nedstämdhet, som exempelvis alkoholintag, risktagande beteende eller gambling (Addis, 

2008). 

 

1.6 Könsrollskonflikt och ideologier 

I vårt västerländska samhälle är det idag generellt vita, heterosexuella medelklassmän som 

sätter standarden för könsnormerna (Kimmel, 1994). När ett behov finns att avvika från dessa 

uppstår maskulina könsnormskonflikter, vilket definieras som psykologisk ångest, skapat av 

en alltför stelbent syn på traditionella maskulina normer. Könsrollskonflikter har också visat 

sig bidra till negativa attityder till att söka hjälp för psykiska problem (Addis, 2008; O‟Neil, 

Good & Holmes, 1995). Det finns alltså en påverkan från könsnormer som influerar hur vissa 

män uttrycker, upplever och svarar på depression.  

    I vår västerländska kultur är mannens sinne idealiserat som rationellt, beslutsamt och 

självbehärskat. Detta underbyggs ofta om föreställningar om att det är tufft att ignorera 

symtom, att endast svaga män reagerar på stress (Seidler, 1997; Barlett, 2005). Rådande 

ideologier pekar på attityder som säger att det är accepterat för kvinnor att söka vård för 

depression – men inte för män - eftersom det signalerar svaghet (Oliffe & Phillips, 2008). De 

maskulina normerna och ideologierna kring mäns handlingar vid depression kan vara en stark 

påverkan till mäns förnekande och motvillighet till att söka sig till vården (Barlett, 2005), 

samt till den låga statistiken för män med depression.  

 

1.7 Hantering av depression utifrån ett maskulint perspektiv 

Man har funnit att män hellre övervakar och behandlar sig själva istället för att erkänna eller 

söka hjälp (Emslie et al, 2006). Manliga könsnormer förespråkar också generellt handling och 

tonar ner betydelsen av introspektion. Undertryckande av emotioner har associerats till ökad 

stress och negativa affekter (Butler et al, 2003.)  Även Mahalik et al. (2003) har påvisat 
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samband mellan maskulina könsroller och förhöjda poäng på självrapporteringsskalor som 

mäter depression. Könsroller som förespråkar att hålla inne med sina känslor kan då leda till 

att män upplever en så kallad "maskulin depression", där männen istället tvingas “ta det som 

en man” (Joiner, Alfano & i Addis, 2008). Ytterligare en studie visar att män med högre grad 

av traditionella manliga könsroller och högre maskulin könsrollskonflikt rapporterar mer 

negativa attityder till hjälpsökande när det gäller psykologisk behandling. (Good, Dell & 

Minde, 1989; Good & Wood, 1995; Robertson & Fitzgerald, 1992, i Komiya, Good & 

Sherrin, 2000). Synen på hur en ”riktig man” ska vara och agera går tvärtemot av den 

generella synen på vad depression innebär. Detta sätter käppar i hjulet för män som drabbas 

av depression och är i behov av vård (Emslie et al, 2006).  

 

1.8 Stigma 

Stigma innebär att man antas av andra ha egenskaper som ger en social identitet som är 

mindre värd i en social kontext (Hogg & Vaughan, 2008). Stigma är beroende av 

sammanhang och kultur, då det som är stigmatiserande i en kontext inte behöver vara det i en 

annan. När personen avviker från vad som förväntas av andra kan denna avvikelse bli ett 

stigma. I denna stigmatiseringsprocess förminskas personen från att ses som en hel människa 

med flera olika egenskaper ner till de egenskaper som tillskrivs dem utifrån stereotyper och 

fördomar. Sammanfattande kan man säga att depressionsstigma innefattar labeling (märkning) 

av en person, stereotyper, separation (vi mot dem som avviker från normerna), statusförlust 

samt diskriminering (Link & Phelan, 2001). 

Forskningen kring stigma är spretig och man utgår ofta från olika grunder. Det finns 

flera olika modeller och mått för stigma (Link & Phelan, 2001; Griffiths, Christensen, Jorm, 

2008). En framträdande modell för att förklara stigma är Corrigans tvåfaktormodell (2004) 
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som delar upp stigma i public stigma (allmän stigma) och self-stigma (självstigma). 

Komponenter som är gemensamma för både allmän stigma och självstigma är stereotyper, 

fördomar och diskriminering men de tar sig olika uttryck. För allmän stigma kan en stereotyp 

vara att medlemmar i en viss grupp är farliga eller inkompetenta. Allmän stigma handlar om 

hur allmänheten reagerar på en viss grupp som besitter en stigmatiserande egenskap. 

Självstigma är internalisering av allmänt stigma och innefattar reaktioner individer har 

gentemot sig själva som medlemmar av en stigmatiserad grupp (Corrigan, 2004). Stereotypen 

gällande en grupp - exempelvis att en viss grupp, exempelvis deprimerade, är inkompetenta 

eller har en svaghet i sin karaktär internaliseras hos den stigmatiserade individen - de ser sig 

själv som inkompetent eller karaktärssvag. Delas den negativa åsikten allmänheten har, som 

gör att allmänheten känner exempelvis ilska/rädsla för individen så leder det till lågt 

självförtroende och låg self-efficacy. Detta leder till en sorts självdiskriminering, exempelvis: 

undviker att söka jobb eller vård för att undvika att hamna i den stigmatiserade gruppen 

(Corrigan & Rüsch, 2002). 

Studier har visat att de flesta i allmänheten är medvetna om stereotyper kring mental 

sjukdom (Corrigan & Rüsch, 2002) och att de som stödjer stereotyperna är mer benägna att 

diskriminera (Link, 1987). Stigmatiserade personer upplever nackdelar gällande inkomst, 

utbildning och psykologiskt välmående. 

Stigma verkar även vara en av de stora hindren till att söka behandling. Högre allmän 

stigma korrelerade negativt med positiva attityder till att söka psykologisk behandling 

(Komiya, Good & Sherrod, 2000). Högre självstigma kopplat till att söka psykologisk hjälp 

korrelerade med mer negativa attityder till att söka behandling och de som sökte psykologisk 

behandling uppvisade en lägre grad av självstigma innan behandlingen än de som inte sökte 

hjälp (Vogel, Wade & Haake, 2006). 
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1.9 Varför är stigma ett hinder till hjälpsökande? 

Enligt Corrigans tvåfaktor-modell  är individer medvetna om vilka fördomar och 

föreställningar om psykiska sjukdomar som finns ute bland allmänheten. Medvetenhet om 

vilka konsekvenser (diskriminering) som de stämplade personerna kan uppleva finns också. 

Om en människa söker hjälp och då också identifierar sig själv som tillhörande till en 

stigmatiserad grupp riskerar denna att själv utsättas för diskriminering. Självstigma är också 

en faktor att ta i beaktande. Genom att identifieras till en stigmatiserad grupp riskerar man att 

internalisera de fördomar och den diskriminering som finns i det allmänna stigmat (Corrigan, 

2004). Gällande självstigma finns det indikationer på att den påverkar en människa negativt 

på olika sätt. Bland annat har studier visat att stigma påverkar självkänsla negativt (Corrigan, 

Watson & Barr, 2006; Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen & Phelan, 2001). Psykisk 

ohälsa är ett av de stigman som går att dölja, det är inte lika uppenbart som ett fysiskt stigma 

kan vara. Genom att dölja sitt psykiska hälsotillstånd undviker personen de konsekvenser de 

befarar att stigmat medför (Corrigan & Matthews, 2003). 

 

1.10 Könsskillnader gällande stigma 

Studier har även funnit indikationer på könsskillnader när det gäller hur man upplever stigma. 

En studie pekade på att kvinnor är mer öppna till känslor, upplever lägre stigma kring terapi 

och rapporterar allvarligare psykologiska symtom än män (Komiya, Good & Sherrud, 2000). 

Kvinnor konsulterar även sjukvård i högre grad än män när det gäller psykisk ohälsa 

(Andrews, Issakidis & Carter, 2001). En svensk studie indikerade att män har en lägre 

tolerans mot personer med psykisk sjukdom samt en högre utestängning av dessa individer i 

sitt grannskap. Män uppvisade även en mer negativ inställning till kontakt med personer med 

psykisk sjukdom. Kvinnor hade i högre utsträckning tidigare eller nuvarande erfarenheter av 

personer med psykisk ohälsa (Hansson, 2010). En studie undersökte prediktorer för stigma 

kring depression och fann att personlig stigma var högre hos män. De fann även att 
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deprimerade män hade högre personlig stigma än deprimerade kvinnor. En historia av 

depression predicerade både lägre allmän och personlig stigma. Allmän stigma var högre hos 

kvinnor och de med högst självrapporterad kontakt med depression uppvisade högst allmän 

stigma  (Griffiths, Christensen & Jorm, 2008). En annan studie fann att män hade högre 

personlig stigma än kvinnor. Faktorer som påverkade stigma var olika för män och kvinnor 

men för både män och kvinnor fann man att de som ansåg att karaktärssvaghet var en orsak 

till depression hade högre stigma än de som inte hade den åsikten (Wang, Fick, Adair & Lai, 

2007).  

Depression, stigma gällande depression och maskulinitet har omfattande forskning var 

för sig. Forskning finns kring vissa samband mellan depression och stigma, stigma och 

maskulinitet och depression och maskulinitet men ingen har kollat på samtliga variabler i 

samma studie. Vad vi anser saknas är dels svensk forskning över lag men också forskning där 

maskulinitet används som ett sätt att försöka förstå den manliga depressionen mer 

systematiskt och undersöka vilka maskulina egenskaper som förekommer i samband med 

depressionsstigma. En tänkbar orsak till varför maskulina egenskap inte i så stor utsträckning 

använts för att undersöka depression kan vara att depression är mer förekommande hos 

kvinnor än hos män. Forskningsfokus blir då istället att försöka förstå depression utifrån 

skillnader mellan grupperna män och kvinnor och inte inom gruppen män. Då går man miste 

om möjligheten att finna vilka maskulina egenskaper som påverkar risken för depression och 

vilka som fungerar som skyddande faktorer. Något som kan vara extra viktigt då samhället 

förmedlar normer om hur man bör vara utifrån kön. Denna studie är ett försök till att börja 

titta på detta och öppna upp för vidare studier av detta. Det är också ett försök att få ett 

svenskt perspektiv och genom att använda ett välutprovat amerikanskt mått finns möjligheter 

att jämföra män över kulturer och olika maskulina normer.  
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 2. Syfte 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan grad av depressiva 

symtom, grad av stigma gällande depression samt grad av maskulinitet. Till författarnas 

kännedom finns inga svenska forskningsresultat som sammankopplar dessa områden. Vi vill 

även undersöka eventuella samband och könsskillnader mellan dessa variabler.  

 

2.1 Frågeställningar och hypoteser 

1) Finns det ett samband mellan grad av depressiva symtom och depressionsstigma? Utifrån 

tidigare forskning (Komiya, Good & Sherrod, 2000; Vogel, Wade & Haake, 2006) förväntas 

positiva samband mellan grad av depression och grad av depressionsstigma. 

2) Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller grad av depressiva symtom och 

grad av depressionsstigma? Baserat på tidigare forskning finns det rapporterade 

könsskillnader när det gäller grad av depressiva symtom. Vår hypotes är att en av 

anledningarna till denna rapporterade könsskillnad är att män upplever ett depressionsstigma 

som kommer ifrån maskulinitet och de krav och normer de medför. Studiens upplägg är en 

internetenkät, deltagarna får större möjlighet att besvara frågorna för sig själva, om de så vill, 

och detta tror vi kan bidra till att en eventuell press utifrån att svara "rätt" blir mindre. Vi tror 

därför att könskillnaderna gällande depression kommer vara mindre än tidigare rapporterats.  

3) Finns det ett samband mellan konformitet till maskulina normer och depressiva symtom 

hos män? Den tredje hypotesen är att det finns ett positivt samband mellan konformitet till 

maskulina normer och depressiva symtom. Tidigare studier (Mahalik et al., 2003; Oliffe & 

Phillips, 2008; Barlett, 2005) har visat att det finns ett positivt samband mellan dessa två 

variabler. Vi förväntar oss resultat i samma riktning.  
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4) Finns det ett samband mellan konformitet till maskulina normer och depressionsstigma hos 

män? Vår hypotes är att det finns ett positivt samband mellan maskulina normer och 

depressionsstigma utifrån att män har rapporterats ha en högre grad av stigma än kvinnor 

Komiya, Good & Sherrud, 2000) och att kvinnor i högre grad söker vård än män (Andrews, 

Issakidis & Carter, 2001). Vår hypotes är att maskulinitet skulle kunna vara en förklaring till 

detta.    

3. Metod 

3.1 Design  

Under februari - april 2013 genomfördes en tvärsnittsstudie bestående av ett 

självskattningsformulär via en enkättjänst som administrerades via Internet. Frågorna 

handlade om män och kvinnors mående och attityder till depression och maskulinitet. Enkäten 

var sammansatt av tre mätinstrument vilka mätte grad av depression, grad av 

depressionsstigma samt grad av maskulinitet.  

 

3.2 Procedur 

3.2.1 Pilotstudie 

Formuläret pilottestades först på ett mindre urval personer för att kontrollera så att formuläret 

förstods, hur lång tid det tog att genomföra samt för allmän feedback och förslag på 

eventuella justeringar av formuläret.  

 

3.2.2 Deltagare och rekrytering 

Undersökningen riktades till svensktalande män och kvinnor över 18 år. Studiens deltagare 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval online via informationsmail till personer på olika 
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program och kurser på universitet runt om i Sverige. En länk till undersökningen lades även ut 

på Facebook.   

 

3.3 Material och mått  

Internetenkäten var indelad i fyra delar. Förutom en kort introduktion av studien samt 

informerat samtycke bestod den första delen av självkonstruerade frågor gällande 

demografisk information. Efterföljande områden avsågs mäta grad av depression, grad av 

depressionsstigma samt grad av maskulinitet.  

 

3.3.1 Demografisk data 

Demografisk data som samlades in i enkäten rörde ålder, kön, utbildningsnivå, sysselsättning, 

erfarenhet av depression, sexuell läggning samt civilstånd. Under frågan kring erfarenhet av 

depression föll alternativet “familjemedlem” bort under konstruktionen av internetenkäten. 

Alternativet saknades därför i den slutgiltiga versionen. 

      

3.3.2 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale: MADRS-S  

MADRS är ett väl utprövat instrument som mäter grad av depression. Det finns två versioner 

av MADRS, ett klinikeradministrerat och ett självskattningsformulär. I denna studie användes 

självskattningsformuläret (MADRS-S), som omfattar 9 påståenden kring personens 

välmående. De svarande uppmanades gradera sina depressiva symptom med en Likertskala 

från 0-6, vilket ger ett resultat mellan 0-54. Påståendena skattas på en sjugradig skala där 

vardera påstående skattas med fyra skalsteg och tre mellanliggande skalsteg. Exempelvis 

efterfrågas deltagarna sinnesstämning: ”Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du 

känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de tre senaste 

dagarna, om du har skiftat i humöret eller om du varit i stort sett detsamma hela tiden, och 
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försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det hänt något positivt 

(Svanborg & Åsberg, 1994).” Ett högre resultat indikerar på en högre grad av depressiva 

symptom, med resultat från “ingen eller lätt depression” (0-12 poäng), “lätt depression (13-19 

poäng), “måttlig depression” (20-34 poäng) och “svår depression (35-54 poäng).  MADRS-S 

har uppvisat god validitet och reliabilitet sig vara ett reliabelt mått för att mäta 

depressionssymtom, med en rapporterad Cronbachs α på 0,84 (Montgomery & Åsberg, 1979, 

ref. i Svanborg & Åsberg, 2001; Fantino & Moore, 2009). För denna studie uppmättes 

Cronbach‟s α till 0,88. 

 

3.3.3 Depression Stigma Scale: DSS 

DSS mäter grad av depressionsstigma och omfattar 18 påståenden, uppdelad i DSS-Percieved 

och DSS-Personal. I denna studie delas depressionsstigma upp i dessa två delskalor, där DDS-

Perceived likställs med allmän stigma och DSS-Personal likställs med personlig stigma. DSS-

Personal omfattar 9 frågor och berör den svarandes personliga attityder gentemot depression. 

Exempelfråga: ”Om jag hade depression skulle jag inte berätta det för någon”.  DSS-

Percieved Stigma Scale omfattar 9 frågor som uppskattar den svarandes föreställningar om 

andras attityder om depression. Exempel på fråga: ”De flesta människor skulle inte anställa 

någon om de visste att de hade varit deprimerade”(Griffiths, Christensen, Jorm, Evans, & 

Groves, 2004). För orginalformulär av DSS-Personal och perceived, se Bilaga 3.  

Påståendena besvaras med en 5-gradig Likertskala (1=tar helt avstånd till 5= instämmer helt). 

Poäng för varje delskala sträcker sig från 0-45.  Högre poäng indikerar högre grad av stigma 

(Griffiths, Christensen & Jorm, 2008). Formuläret översattes först till svenska av 

uppsatsförfattarna och sedan översattes det tillbaka av en utomstående med god svenska och 

engelska som förstaspråk, en så kallad translation - backtranslation. Cronbach‟s α för vår 

studie var α = 0,80 för helskalan, Personlig stigma α = 0,73, Allmän stigma α = 0,81.  
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3.3.4 Konformitet till maskulina normer: CMNI-46 

För grad av maskulinitet används formuläret Conformity to Masculine Norms Inventory-46 

(CMNI-46), en multidimensionell normativ modell som beskriver hur individer följer 

samhälleliga genus- och rollförväntningar. Formuläret innehåller 46 påståenden och är en 

vidareutveckling av Conformity to Masculine Norms Inventory som innehåller 94 påståenden. 

Formuläret är utvecklat i USA och utgår därför efter genus- och rollförväntningar utifrån ett 

amerikanskt perspektiv. Instrumentet består av 9 delskalor gällande 9 maskulina normer: (a) 

emotionell kontroll, (b) vinnande, (c) playboy (d) våld (e) självtillit, (f) risktagande, (g) makt 

över kvinnor, (h) fokus på arbete, och (i) heterosexuell självpresentation (Parent & Moradi, 

2009). De olika delskalorna mättes genom påståenden som besvarades på en 4-gradig 

Likertskala (0=Tar helt avstånd, 3= Instämmer helt). Vissa av frågorna graderades i 

reverserad ordning. CMNI-46-skalorna har demonstrerat en hög intern validitet och mellan 

god till utmärkt reliabilitet för delskalorna med en Cronbach‟s α mellan 0,69  till 0,89 (Parent 

& Moradi, 2011). Enbart männen besvarade CMNI-46, kvinnorna besvarade istället en 

egenmodifierad variant av formuläret (ställningstagande kring påståenden om idealmannen. 

Denna del användes inte i studien). CMNI-46-formuläret användes utifrån specifika 

överenskommelser med orginalskaparen av formuläret, Dr Mike C. Parent (Ph.D., University 

of Florida) vilket medförde begränsningar kring användandet av formuläret. Utifrån de 

förutsättningar som måttet fick användas under översattes det till svenska genom translation-

backtranslation av de två uppsatsförfattarna själva. Av denna anledning finns inga frågor ur 

CMNI-46 med i uppsatsen.  Cronbach‟s α uppmättes till 0,88 för denna studie för helskalan. 

För delskalorna gick det från 0,60 (Makt över kvinnor) till 0,92 (Emotionell kontroll).  
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3.4 Statistisk analys 

För samtliga analyser användes Statistical Package of Social Sciences, SPSS, 20.0. De 

statistiska analyserna genomfördes med oberoende t-test, Pearsons rangkorrelation, samt 

multipel linjär regressionsanalys. Oberoende t-test användes för att undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor gällande grad av depressiva symptom och grad av depressionsstigma. 

Pearsons korrelationstest genomfördes för att undersöka samband mellan grad av depressiva 

symtom och depressionsstigma mellan män och kvinnor, samt inom dessa grupper. Vid 

korrelationstesten kontrollerade vi även för ålder för att försäkra oss om att denna variabel 

inte påverkade sambanden  mellan de övriga variablerna. Vidare genomfördes genom 

multipla linjära regressionsanalyser för att utreda samband mellan konformitet till maskulina 

normer och depressiva symtom, samt samband mellan konformitet till maskulina normer och 

depressionsstigma.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Deltagarna informerades skriftligt om enkätens syfte och innehåll, samt att deltagande i 

studien var frivilligt. De informerades även om att samt att de hade rätt att avbryta enkäten när 

som helst. Slutligen informerades de även om att data som samlas in är anonym och att 

anonymiserad data kommer att sparas och användas vid eventuella framtida publikationer av 

uppsatsförfattarna, men då endast på gruppnivå. Sidan innehöll även författarnas samt 

handledarens mailadress för frågor, kommentarer eller synpunkter av enkäten.  

Gällande frågan kring suicid valde vi att inkludera den av flera anledningar. Frågan speglar en 

viktig del av depression, och genom att utesluta den förloras viktig information om 

deltagarens mående. Genom att utesluta frågan blir det också svårare att jämföra resultaten 

med aktuell forskning och dessutom tappas en stor del av den möjliga spridningen i måttet. 

Detta medförde dock att det saknades möjlighet att följa upp de som skattat högt på suicid-
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frågan. Möjlighet att kontakta författarna eller deras handledare fanns, för att väga upp för 

denna känsliga fråga.  

4. Resultat 

4.1 Demografisk data  och deltagarstatistik 

Av de 550 personer som öppnade enkäten så var det 154 personer som exkluderades på grund 

av ofullständiga data. Detta gav en inklusionsfrekvens på 72 %.  

Då frågan gällande kön låg längre bak i enkäten av designmässiga skäl saknas data på 

variabeln i de flesta fallen. 121 deltagare valde att avsluta enkäten innan frågan gällande 

könstillhörighet. Av de 33 stycken som besvarat frågan var det sex män och 27 kvinnor.  I 

studien var medelåldern på män var 27,5 år (SD = 8,28) med ett åldersspann mellan 19-66 år. 

För kvinnorna var medelåldern 26,5 år (SD = 8,07). Åldersspannet för dem var 17-63 år. 
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DEMOGRAFISK & 

SOCIOLOGISK DATA       

Variabler 

Totalt % 

(n=396) 

Män % 

(n=151) 

Kvinnor % 

(n=245) 

Män 38,1 - - 

Kvinnor 61,9 - - 

Civilstånd       

Singel/ensamstående 40,4 49,7 34,7 

Pojkvän/flickvän 16,7 13,9 18,4 

Sambo 31,1 23,8 35,5 

Gift 11,9 12,6 11,4 

Sysselsättning       

Student 76 74,8 76,7 

Arbetssökande 1,8 0,7 2,4 

Sjukskriven 1,3 0 2 

Arbetande 19,4 23,2 17,1 

Pensionerad 0,5 0,7 0,4 

Annat 1 0,7 1,2 

Utbildningsnivå       

Grundskola 3 2,6 3,3 

Gymnasial utbildning 51,5 54,3 49,8 

Eftergymnasial utbildning 45,5 43 46,9 

Erfarenhet av depression       

Egen erfarenhet 39,4 37,1 40,8 

Partner 7,1 13,9 2,9 

Vän 24,5 18,5 28,2 

Bekant/arbetskamrat 10,4 13,2 8,6 

Nej, ingen 18,7 17,2 19,6 

Sexuell läggning       

Heterosexuell 92,9 95,4 91,4 

Homosexuell 2 3,3 1,2 

Bisexuell 4,5 0,7 6,9 

Annat 0,5 0,7 0,4 

 

 

4.2 Finns det samband mellan grad av depressiva symtom och depressionsstigma? 

När man kontrollerar för ålder finns det för män ett positivt samband mellan grad av 

depression (MADRSTot) och allmän stigma, r = 0,18; p < 0,05. (envägs). 

Det finns även ett måttligt positivt samband mellan personlig stigma och allmän stigma, r = 

0,30; p < 0,001. (envägs). 

För kvinnor finns det, när man kontrollerar för ålder, ett starkt positivt samband 

mellan grad av depression och allmän stigma, r = 0,22; p < 0,001. (envägs). Det finns även ett 

samband mellan personlig stigma och allmän stigma, r = 0,29; p < 0,001. (envägs). Det fanns 
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inget samband mellan grad av depression och grad av personlig stigma för någon av könen.  

 

4.3 Finns det könsskillnader gällande grad av depressiva symptom och grad av 

depressionsstigma? 

Gällande grad av depression (MADRS-S) var medelvärdet för hela samplet M = 11,20, SD = 

8,26. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen på helskalan.  

 

Tabell 2 

 

Klinisk grad av depression utifrån MADRS-S fördelat på alla deltagare; män; kvinnor.  

 

Klinisk grad av depression Totalt Män Kvinnor 

 

 
 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

Ingen eller mycket lätt  

 

64,6 256 68,2 103 62,4 153 

Lätt  

 

18,9 75 13,9 21 22,0 54 

Måttlig  

 

15,2 60 15,9 24 24,7 36 

Svår 

 

1,3 5 2,0 3 0,8 2 

Totalt  396  151  245 

 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gällde personlig stigma, t 

(254,55) = 4,99; p < 0,001. Män (M = 19,81, SE = 0,51) uppvisade en högre grad av personlig 

stigma än kvinnor (M = 16,83, SE = 0,31).  

 

4.4 Finns det samband mellan konformitet till maskulina normer och depressiva 

symtom hos män? Studien visade inget signifikant samband mellan konformitet till 

maskulina normer utifrån Conformity to Masculine Norms Inventory (CMNI-46) som 

helskala och depressiva symtom. 
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Tabell 3 

 

 

Depressiva symtom förklarad med multipel linjär regression - CMNI-delskalorna. 

 
 

 B SE B β  

 
 

Constant 

 

 

6,62 

 

2,54 

  

Vinnande 

 

-,45 ,17    -,22**  

Emotionell kontroll 

 

,01 ,16 ,04  

Risktagande 

 

,18 ,23 ,06  

Våld 

 

,01 ,17 ,01  

Makt över kvinnor 

 

,00 ,47 ,00  

Playboy 

 

,38 ,23 ,13  

Självtillit 

 

1,01 ,21 ,42***  

Fokus på jobb 

 

-,26 ,25 - ,08  

Heterosexuell självpresentation 

 

-,04 ,16 - ,02  

 

Not. R
2
 = ,21 

* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

 

 

Vid närmre granskning av delskalorna i CMNI visade en multipel linjär regressionsanalys att 

delskalorna förklarar 21% av variansen i depressiva symtom, r2 = 0,21; F (9, 141) = 4,17; p < 

0,001. Två av delskalorna var statistiskt signifikanta, Självtillit (b = 0,42; t (141) = 4,91; p < 

0,001) och Vinnande (b = -0,22; t (141)= -2,62; p = 0,01). 

För att undersöka eventuella skillnader mellan deprimerade (N =27) män (Måttlig + 

Svår depression enligt MADRS) och icke-deprimerade (N =124) män (Ingen + Lätt 

depression enligt MADRS) undersöktes medelvärdena på de olika CMNI-delskalorna. 

Självtillit var den enda delskalan som uppvisade en signifikant skillnad. t (149)= - 2,90; p < 

0,005. Män med ingen eller lätt depression (M= 5,98, SD= 3,52) hade lägre Självtillit än män 

med måttlig eller svår (M= 8,11, SD = 3,25). 
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Denna signifikanta skillnad fanns även när man undersökte de män som uppgivit att de 

haft egen historia av depression mot de som uppgett att de inte haft någon personlig historia 

av depression. Män som uppgett egen erfarenhet av depression (N =56) (M = 7,43, SD = 3,68) 

hade högre Självtillit än de män som uppgett att de inte hade någon egen historia av 

depression (N = 95) (M = 5,73, SD = 3,34), t (149 ) = -2,91; p < 0,05. 

 

4.5 Finns samband mellan konformitet till maskulina normer och depressionsstigma? 

Med tidigare forskning som bakgrund finns det anledning att tro att högre grad av konformitet 

till maskulina normer leder till högre depressionsstigma (Oliffe & Phillips, 2008). 

Kontrollerat för ålder fanns ett signifikant positivt samband till både personlig och allmän 

stigma.  

 

 

Tabell 4 

 
 

Personlig stigma förklarad med multipel linjär regression - CMNI-delskalor. 

 
 

 

 
 

B 

 

SE B 

 

β 

 

 

 

Constant 

 

13,82 

 

1,55 

 

 

 

 

Vinnande ,07 ,11 ,05 

 
 

Emotionell kontroll ,52 ,10 ,40*** 

 
 

Risktagande - ,11 ,14 - ,05 

 
 

Våld - ,10 ,11 -,06 

 
 

Makt över kvinnor 1,16 ,29 ,30* 

 
 

Playboy ,06 ,14 

 

,03 

 
 

Självtillit - ,26 ,12 -,15* 

 
 

Fokus på jobb ,26 ,16 ,11 

 
 

Heterosexuell självpresentation ,34 ,10 ,25*** 

 
 

   

Not, R
2
 = 0,46,  

* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 
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Sambandet mellan maskulina normer och personlig stigma var positivt och starkt (r = 0,49; p 

(envägs) < 0,001). Allmän stigma (r = 0,17; p (envägs) < 0,05) hade ett signifikant men 

svagare positivt samband.  

Linjär multipel regression användes för att se vilka delskalor på CMNI-46 som kunde förklara 

grad av personlig stigma. Preliminära analyser gjordes för att försäkra att inga antaganden om 

normalitet, linjäritet, multikollinearitet och homoskedasticitet brutits (Field, 2011). Modellen 

där de nio delskalorna användes förklarade 46,2% av variansen i personlig stigma, R2= 0,462, 

F(9, 141) = 13,48, p < 0,001. Fyra av delskalorna var statistiskt signifikanta där emotionell 

kontroll hade det högsta beta-värdet (b = 0,40, t(141)= 5,37, p < 0,001), följt av makt över 

kvinnor (b= 0,29, t (141) = 4,05, p < 0,001), heterosexuell självpresentation (b = 0,25, t 

(141)= 3,52, p = 0,001) och självtillit (b = -0,15, t (141)= -2,11, p < 0,05). Dessa fyra 

variabler förklarar alltså tillsammans 46,2% av variansen i personlig stigma. 

    Vid ytterligare en regressionsanalys mellan CMNI-delskalor och allmän stigma fanns inga 

signifikanta resultat, modellen med maskulinitet i sin helhet verkar inte kunna förklara 

variansen i allmän stigma. Dock visade det sig att delskalorna Playboy (r = 0,19, p < 0,05) 

och Självtillit  (r = 0,17, p < 0,05) hade ett positivt samband med allmän stigma. 

 

4.6 Sammanfattning av studiens resultat  

 

- Studien visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan könen gällande grad av 

depression.  

- Det fanns ett positivt samband för bägge könen när det gäller graden av depressiva 

symtom och allmän stigma. 

- Grad av depression och personlig stigma hade inget samband. 

- Män uppvisade en högre grad av personlig stigma än kvinnor.  
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- Det fanns inget samband mellan konformitet till maskulina normer och depressiva 

symtom. Två av delskalorna var dock signifikanta och modellen med maskulina 

normer förklarade 21 % av depressiva symtom: Självtillit och Vinnande. 

- Deprimerade män hade högre på Självtillit än icke-deprimerade män. 

- De män som uppgett egen historia av depression uppvisade högre Självtillit än de som 

inte hade någon egen historia av depression. 

- Kontrollerat för ålder fanns ett signifikant samband mellan konformitet till maskulina 

normer och både personlig och allmän stigma där sambandet till personlig stigma var 

starkt och allmän stigma svagare. 

- En modell med de maskulina delskalorna förklarade 46,2 % av variansen i Personlig 

stigma. Fyra delskalor var signifikanta: Emotionell kontroll, Makt över kvinnor, 

Heterosexuell självpresentation och Självtillit. 

- Vid allmän stigma var modellen med maskulina normer inte signifikant. Delskalorna 

Playboy och Självtillit hade positiva samband till allmän stigma. 

 

5. Diskussion 

 

Denna studie har undersökt samband och skillnader mellan grad av depression, grad av 

depressionsstigma (allmän samt personlig) samt grad av maskulinitet. Syftet var att undersöka 

sambandet mellan dessa variabler i en icke-klinisk population i Sverige.  

    Sammanfattningsvis visade resultaten att män och kvinnor i denna studie är relativt lika när 

det gäller grad och frekvens av depression. En skillnad mellan könen fanns när det gällde 

personlig stigma där män hade en högre grad av personlig stigma än kvinnorna. En möjlig 

förklaring till detta är maskulinitet som förklarade ungefär hälften av variansen i personlig 

stigma hos männen i studien. Ett faktor i maskulinitet på maskulinitetsmåttet: Självtillit 
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(motvilja till att be om hjälp och snarare förlita sig på sig själv- på engelska: self-reliance ), 

visade sig ha samband med alla tre utfallsmått (depression, personlig och allmän stigma). 

Högre grad av självtillit var kopplat till högre grad av depression och lägre grad av självtillit 

var kopplat till högre grad av personlig stigma. Detta skulle kunna tyda på att det är en faktor 

som spelar roll vid utvecklande och vidmakthållande av depression och en faktor som 

influerar graden av personlig och allmän depressionsstigma. Detta övergripande samband bör 

undersökas vidare då män som utvecklar depression även kan bära på sårbarhetsfaktorer som 

gör det svårare att söka hjälp och få behandling. Kanske är detta en delförklaring till varför 

kvinnor oftare diagnostiseras med depression medan män är mer förekommande inom 

riskbeteenden och suicidstatistiken (Brownhill et al., 2005). 

 

5.1 Samband mellan grad av depressiva symtom och depressionsstigma 

Vad gäller grad av allmän stigma och grad av depression fanns ett positivt samband. Detta 

tyder på att människor i vårt sample med högre grad av depression är mer medvetna om 

allmänhetens åsikter om depression. En möjlig teori är att depression blivit mer accepterat hos 

individer, men att man fortfarande är orolig för andras tankar och åsikter kring depression 

samt diskriminering, ur grupperspektiv. I motsats till tidigare forskning fanns inga 

signifikanta samband mellan depression och personlig stigma (Wang et al., 2007; Griffiths, 

2008). Detta tyder på att det finns andra faktorer än depression som har betydelse vid 

utveckling av personlig stigma. Denna studie undersökte maskulinitet som en av faktorerna 

för män kring personlig stigma. För män kan maskulinitet vara en sårbarhetsfaktor för 

personlig stigma, medan det för kvinnor kan vara så att femininitet fungerar som en 

skyddsfaktor för personlig stigma. Detta är något som kräver vidare forskning.    

    Vår hypotes var att det skulle finnas ett positivt samband mellan grad av depression och 

grad av stigma. Resultaten visade dock att endast allmän stigma hade ett positivt samband 

med grad av depression. Enligt Corrigans modell (2004) är självstigma internaliserad allmän 
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stigma, vilket enligt modellen betyder att allmän stigma är en förutsättning för självstigma. 

Detta skulle kunna förklara resultaten i denna studie då allmän stigma hade ett positivt 

samband med depression medan personlig stigma inte hade det. Det kan finnas andra faktorer 

som påverkar personlig stigma - såsom maskulinitet.   

 

5.2 Könsskillnader gällande grad av depressiva symptom och grad av depressionsstigma 

Utifrån forskningen kring maskulinitets inverkan på depression förväntades inga större 

könsskillnader. Tvärtemot tidigare forskning (Astbury, 1999; Bebbington 1996; Kessler et al., 

2005) fanns nästintill ingen statistisk överrepresentation av kvinnor i förhållande till grad av 

depression. Resultaten visade att det inte fanns någon könsskillnad gällande grad av 

depression - snarare var män och kvinnor mycket jämt fördelade procentuellt sett även när 

man såg till kliniska grader av depression enligt MADRS.    

    I linje med tidigare forskning (Wang et al., 2007; Griffiths, 2008; Griffiths, 

Christensen & Jorm, 2008) fanns det en signifikant könsskillnad i grad av personlig stigma, 

där män hade högre personlig stigma än kvinnorna. Denna könsskillnad kan bland annat bero 

på maskulina normer där män förväntas vara självständiga och emotionellt stabila, vilket gör 

att stigmat kring att inte vara det blir större. För kvinnor är det mer accepterat att visa känslor, 

särskilt gråt eller ledsenhet än det är för män. Teorin om ”Maskulin depression” förespråkar 

också könsnormer som en påverkande faktor till att män håller inne med sina känslor snarare 

än att visa dem öppet (Joiner &Alfano i Addis, 2008). Detta kan vara en förklaring av 

könsskillnaden gällande grad av personlig stigma.  

En annan hypotes är att instrumenten är skapta för “kvinnlig” depression och inte för 

“manlig” Ändå snappar MADRS upp en del deprimerade män. Detta kan tyda på att män i 

studien, trots rapporterad självstigma, är villiga att rapportera sina depressionssymtom. 

Studiens upplägg, med en internetenkät som man kan fylla i hemma utanför en vanlig social 
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kontext, kan bidra till detta. Resultaten i denna studie skulle kunna indikera att män upplever 

depression i ungefär samma grad som kvinnor, men att det personliga stigmat för en del män 

blir för stort och de undviker att söka hjälp.  

 

5.3 Samband mellan konformitet till maskulina normer och depressiva symtom 

Kriser och sorg är naturliga inslag av livet och de flesta människor kan hantera det på ett 

adaptivt sätt utan att utveckla patologi medan andra får varaktiga besvär och utvecklar 

depression. Vår hypotes utgick från Brownhills modell (2005), The Big Build, som menar att  

män utifrån samhällets normer skulle ha svårare att hantera sådana situationer utifrån att det 

inte är lika accepterat för dem att visa känslor öppet. Detta i sin tur skulle då kunna leda till att 

fler män hanterade sorg på ett maladaptivt sätt vilket skulle kunna leda till depression. 

Tvärtemot vår hypotes så hittades inget samband mellan konformitet till maskulina normer 

och depressiva symtom. Samtidigt finns det ändå forskning som tyder på att män skiljer sig åt 

när det gäller hur de uttrycker, upplever och hanterar depression (Addis, 2008). Tidigare 

forskning har visat både direkta samband (Mahalik et al., 2003) och indirekta samband mellan 

maskulina normer och depression (Oliffe & Phillips, 2008; Barlett, 2005). En av orsakerna till 

skillnaden mellan studiens resultat och tidigare forskning kan vara att vid denna studie är det 

första gången som CMNI-46 användes på svenska män. Fastän maskulinitet kan anses likartad 

över västerländska kulturer så finns det ändå skillnader rapporterade mellan kulturerna (Lease 

et. al. 2013). Sverige anses till exempel vara ett jämlikt land, detta kan avspeglas i nyanserna 

av maskulinitet. Vidare forskning med det översatta instrumentet krävs för att kunna uttala sig 

mer om detta. Större studier av svenska män kan också visa om det finns någon skillnad inom 

maskulinitet och hur dessa samvarierar med depression. 

På helskalenivå hittades alltså inget samband mellan konformitet till maskulina normer 

och depressiva symptom. Däremot var två av delskalorna på maskulinitetsmåttet signifikanta i 
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en modell där maskulina normer undersöktes tillsammans med graden av depression. 

Delskalorna förklarade 21 % av variansen i depressiva symtom och de två delskalorna var 

Självtillit och Vinnande. Dessa hade också ett högre medelvärde hos de män som vid tiden för 

enkäten uppvisade högre depressiva symtom än de som inte gjorde det, samt högre 

medelvärde hos de män som uppgett tidigare egen historia av depression än de som inte gjort 

det. Självtillit har visat sig korrelera med depression även i andra studier (Mahalik, 2003). 

Delskalan Självtillit beskrivs som ett motstånd till att be om hjälp och avses koppla till andra 

mått av emotionell distansering. Detta skulle kunna förklara varför delskalan har betydelse när 

det gäller depression. Emotionell distansering blir ett maladaptivt sätt att hantera sorger och 

kriser vilket kan skapa en sårbarhet för depression. En tolkning är att motvilja att be om hjälp 

bidrar till att vidmakthålla ett maladaptivt sätt att hantera dessa situationer. Delskalan 

Vinnande beskrivs som en vilja att vinna, att bli respekterad och framgångsrik och att agera 

kompetent. Höga poäng på denna delskala tyder på att personen fokuserar på extern 

validering i form av att vidmakthålla en fin fasad, att man sätter stort värde i saker utanför sig 

själv och vill framstå som lyckad utåt sett. Detta fokus på extern validering kan vara ett sätt 

att distrahera sig från de negativa emotioner som ett patologiskt tillstånd som depression kan 

medföra vilket har visat sig vara något män är mer benägna att göra än kvinnor (Nolen-

Hoeksema & Aldao, 2002). En sådan tolkning kan även backas upp av statistik kring 

gambling som är överrepresenterad av män (Finlay-Jones, 1995 i Brownhill, 2005).       

 

 

5.4 Samband mellan konformitet till maskulina normer och depressionsstigma  

Gällande grad av maskulina normer och depressionsstigma ställdes hypotesen att finna ett 

positivt samband. Regressionsanalysen med fokus på samband mellan konformitet till 

maskulina normer och depressionsstigma bekräftade detta.  Analysen visade att de maskulina 

delskalorna förklarade 46.2% av variansen i Personlig stigma. Män med högre grad av 
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Emotionell kontroll, Makt över kvinnor, Heterosexuell självpresentation samt lägre grad av 

Självtillit hade högre grad av personlig stigma. Emotionell kontroll rör emotioner och att det 

är önskvärt att begränsa eller trycka undan dem. Makt över kvinnor handlar om att ha en 

upplevd kontroll över kvinnor både på en personlig och social nivå, alltså i nära relationer 

men också upplevelse av ett samhälle där män har makt över kvinnor.  Den tredje delskalan, 

heterosexuell självpresentation, indikerar att personen har ett motstånd till tanken på att vara 

eller att uppfattas som homosexuell. Skalan om självtillit handlar om att man föredrar att 

hantera saker själv och att inte behöva be om hjälp.  Hur kan dessa egenskaper förklara 

personlig stigma? Man kan tänka sig att personer med hög emotionell kontroll antingen 

upplever psykologisk stress av att antingen vara deprimerade eller besitter negativa personliga 

åsikter om personer med depression som gör dem mer benägna att försöka trycka undan 

negativa emotioner. Om dessa blir deprimerade så blir pressen ännu större att inte visa några 

känslor för andra. Upplevd kontroll över kvinnor både på personlig och social nivå kan 

indikera en ovilja att ge ifrån sig kontrollen eller en vilja att vara den som har kontrollen. I ett 

samhälle där majoriteten sätter normerna och påverkar vad som är accepterat beteende kan 

man anta att en egen avvikelse från det normala bidrar till att skapa en könsrollskonflikt - den 

egna självbilden hotas  och det friska eller det rätta blir ångestladdat (Addis, 2008). Delskalan 

som rör heterosexuell självpresentation överraskar vid första anblicken då den kan tänkas vara 

mer beroende av omgivningens åsikter och då också skulle kunna tänkas göra personen extra 

medveten om vad omgivningen tror och tänker. Samtidigt kan det också ses som en personlig 

osäkerhet som gör att man inte vill avvika från det normativa i samhället. Att uppleva ett 

högre personligt stigma innebär att det allmänna stigmat har internaliseras och fungerar 

oberoende av det. Självtillit är kanske i sammanhanget ett lite skev översättning från 

engelskans “Self-reliance”. I det här fallet kan man kanske snarare anta att det handlar om 

“En bra karl reder sig själv”. En australiensisk studie visade att 41% av de som var påverkade 
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av mental ohälsa och uppfattade ett behov av behandling inte sökte behandling. Orsaken var 

att de föredrog att klara det på egen hand. (Andrews, Issakidis & Carter, 2001). 

Tanken på att drabbas av en psykisk sjukdom kan bli extra laddad, speciellt om det är en 

sjukdom som mer frekvent diagnosticeras hos kvinnor. Just denna delskala hade i denna 

studie även ett samband med allmän stigma och depression.  

    Modellen med maskulinitet i sin helhet (CMNI-46) verkar inte kunna förklara variansen i 

allmän stigma. Dock visade regressionsanalysen att delskalan Playboy och Självtillit hade ett 

positivt samband med allmän stigma. Playboy avser spegla en önskan efter flera eller icke-

exklusiva sexuella relationer samt känslomässig distans från dessa partners. För att verkligen 

spekulera kring möjliga förklaringar kan man tänka sig att kopplingen playboy - allmän 

stigma kan indikera att man är mån om att upprätthålla en bild av sig som en riktig man. Detta 

skapar ett tydligt “vi” och “dem” mellan de som är friska och de som inte är det och 

avvikelser från detta blir ett hot mot självbilden. Självtillit spelar även här en roll vilket man 

kan tänka sig skulle kunna bero på att man personligen värdesätter egenskaper som att klara 

sig själv, vara stark på egen hand. De som skiljer sig från detta kan ses som svaga och mindre 

värda vilket gör att grupper som hör dit blir stigmatiserade. När man själv riskerar att hamna i 

den stigmatiserade gruppen kan det allmänna stigmat internaliseras och bli personlig stigma. 

Självtillit tycks vara en faktor som korrelerar med samtliga utfallsmått, både depressiva 

symptom, personlig och allmän stigma. Variabeln verkar således vara en korrelerande faktor 

och sårbarhetsfaktor till depression och depressionsstigma. Individer med hög grad av 

Självtillit förlitar sig mer på sig själv än andra och utifrån detta riskerar de att gå miste om 

skyddande faktorer till depression, såsom socialt stöd och hjälp från andra (Lamis & Lester, 

2013). Detta kan kanske delvis förklara våra statistiskt jämna resultat gällande grad av 

depression. Resultaten indikerar att män och kvinnors mentala hälsa inte skiljer sig nämnvärt 

åt i vår undersökning, men ändå syns statistiskt sett då män med hög självtillit inte söker sig 
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till vården. Istället hanteras depressionen på alternativa sätt, vilket efterhand kan trappas upp 

enligt Brownhills (et al., 2005) Big Build-modell.   

 

5.5 Svagheter & styrkor med studien 

En svaghet med studien är att gruppstorleken mellan män och kvinnor var ojämn. Detta gjorde 

att vissa jämförelser inte kunde göras. Studien skulle vara intressant att göra om med ett mer 

jämnt fördelat urval utifrån kön. En annan svaghet var att urvalet gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval. Detta begränsar möjligheterna till generalisering. Deltagarna bestod mest 

av studenter, vilket också påverkar den externa validiteten. 

    Eftersom vi saknade kontroll över bortfall och vilka deltagare som besvarade enkäten finns 

en möjlighet att vissa deltagare drogs till studien utifrån eget intresse. Detta kan i sin tur kan 

ha påverkat den externa validiteten. Samplets storlek minskar risken för detta.  

 En annan svaghet med studien är att de kvinnliga deltagarna inte fyllde i frågorna om 

maskulinitet (CMNI). Ambitionen var från början att få ut ytterligare en dimension kring 

maskulinitet och undersöka om det fanns samband mellan kvinnornas syn på idealmannen och 

maskulinitet eller om det snarare formas mellan män? Denna aspekt uteslöts dock på grund av 

tidsbrist men är en frågeställning som skulle kunna undersökas i framtiden. Kvinnor uppvisar 

också maskulinitet och om kvinnorna hade besvarat CMNI-46 utifrån samma förutsättning 

som männen hade vi haft möjlighet att göra könsjämförelser och undersöka de maskulina 

dragens påverkan på depression och depressionsstigma obundet av kön. Detta hade kunnat ge 

ledtrådar om samma maskulina egenskaper påverkar utfallsmåtten oberoende av kön eller om 

egenskaperna har olika effekt för män respektive kvinnor. 

  Gällande frågan kring egen erfarenhet av depression föll svarsalternativ 

“familjemedlem” bort i den slutliga enkäten. Det är svårt att veta vilket svarsalternativ som 

personer med erfarenhet av en familjemedlem med depression valt istället och hur detta har 
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påverkat data. För att motverka feltolkad data har enbart motpolerna använts i analyserna. 

Svarsalternativet “egen historia av depression” kontra de andra svarsalternativen, eller “Nej, 

ingen alls” kontra de andra svarsalternativ använts i de analyser där den frågan varit aktuell.  

Att vi administrerade studien via Internet innebar både fördelar och nackdelar. Vi nådde 

ut till många deltagare och fick således god power, det vill säga ett högt deltagarantal. 

Deltagarna hade även möjlighet att fylla i enkäten vid valfri tidpunkt i kontrast till om vi 

administrerat enkäten fysiskt och vi undkom påverkande faktorer såsom trötthet, påverkning 

från omgivningen, rädsla för att bli dömd av svaren och så vidare. Eftersom enkäten kunde 

besvaras själv utan andra närvarande kan man tänka sig att deltagarna upplevt större frihet till 

att svara sanningsenligt utan oro för att någon ska råka se svaren. Överensstämmelse med 

pappers-administrering och online-administrering av MADRS-S har visat sig ha mycket god 

reliabilitet (Holländare, Askerlund, Nieminen & Engström, 2008).  

    Det fanns höga krav på deltagarna, då endast de som fullgjort hela enkäten har analyserats i 

studien. Vi beslutade oss för att inte “vikta” data, vilket minskade risken för typ I och II error, 

det vill säga ett felaktigt avslag på en sann nollhypotes, eller acceptans av en falsk nollhypotes 

(Field, 2009). 

Ytterligare en styrka för studien var att samtliga instrument hade goda värden på Cronbach‟s 

alpha, vilket talar för en god intern konsistens (Field, 2009).  

 

5.6 Sammanfattande diskussion  

Resultaten i denna studie visade att män och kvinnor är relativt lika när det gäller grad och 

frekvens av depression. En skillnad mellan könen fanns när det gällde personlig stigma där 

män hade en högre grad av personlig stigma än kvinnorna. Däremot fanns ingen signifikant 

skillnad mellan könen gällande grad av depression, tvärtemot vad tidigare forskning visat. 

Män uppvisade en högre grad av personlig stigma än kvinnor.  Det fanns ett positivt samband 
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för bägge könen när det gäller graden av depressiva symtom och allmän stigma. Grad av 

depression och personlig stigma hade inget samband. För män verkar det som att maskulinitet 

kan förklara en stor del av personlig stigma. Det verkar som att en del aspekter av 

maskulinitet samvarierar med graden av personlig stigma vid depression.  

 

5.7 Framtida forskning 

Denna studie har varit ett första steg att undersöka grad av depression, grad av 

depressionsstigma och grad av maskulinitet utifrån en svensk icke-klinisk population. 

Ytterligare steg för att förstå mäns perspektiv kring depression är att använda mer kvalitativ 

forskning på ett större sample än tidigare forskning inom området. Det kan vara en nackdel att 

undersöka män och depression utifrån att endast se till könsskillnader. För det första skulle det 

innebära att män och kvinnor skulle skilja sig psykologiskt sett och att man söker efter sätt 

som män skiljer sig från kvinnor, under antagandet av att det som de är lika i inte har någon 

betydelse. Forskning visar att män och kvinnor inte skiljer sig i förmåga att uttrycka eller 

förstå känslor. Det finns heller inga bevis för att kvinnor skulle vara mer emotionella än män 

(Vogel, Wester, Heesacker, Boysen, Seeman, 2006). Risk finns att könsskillnaderna beror på 

variabler som används inom forskning kring depression, vilket gör att man fångar upp vissa 

beteenden hos kvinnor såsom gråt, men inte hos männen, och vice versa. Många 

mellangruppsundersökningar görs, exempelvis mellan män och kvinnor, eftersom det ofta blir 

tydligare vilka skillnader som finns mellan de två grupperna, snarare än inom grupperna. För 

att undersöka hur män och depression hänger ihop skulle fler inomgruppsundersökningar ge 

en bättre bild och förståelse kring sambandet mellan män och depression (Addis, 2008). Detta 

skulle kunna göras utifrån maskulinitet. Exempelvis har delskalan Självtillit visat sig vara 

betydande för samtliga utfallsmått i studien vilket är värt att undersöka vidare. 

Inomgruppsstudier skulle kunna titta på en klinisk (deprimerad) och en icke-klinisk grupp 
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män för att se hur de skiljer sig åt gällande maskulinitet. Vidare forskning skulle även kunna 

undersöka om samband mellan kvinnornas syn på idealmannen och maskulinitet finns eller 

om maskulinitet mer formas mellan män .  Ytterligare forskning utifrån maskulinitetsmåttet 

CMNI-46 (och även femininitetsmått) mätt på både män och kvinnor hade också kunnat ge 

information om depressionsstigma och vad det är som påverkar den. Vilka normer är det som 

påverkar män och är de samma för kvinnor? Kan man se delar av maskulinitet och femininitet 

som sårbarhets- respektive skyddsfaktorer för depression och depressionsstigma? Detta är 

frågeställningar som författarna är intresserade av att undersöka i framtiden.  

 

5.8 Vidare reflektioner 

    Hög konformitet till maskulina normer behöver inte vara något negativt. Det är dock viktigt 

med en medvetenhet om vad samhällets normer och ideal kan göra med människorna i den. 

En väldigt stel och oflexibel syn på maskulinitet och män kan leda till att en del män lider mer 

av depression och depressionsstigma än andra. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det vara 

viktigt att se till jämlikhet mellan könen som möjligheter till att uttrycka och uppvisa drag 

som bryter mot könsnormerna. Kan det vara så att vissa maskulina drag kan verka som 

skyddsfaktorer vid "kvinnlig depression" och feminina drag som kan verka som 

skyddsfaktorer vid "manlig depression"? Dessa faktorer kan få implikationer för hur man bäst 

bör bemöta män och mäns depression. Det kan också vara av intresse för män att reflektera 

kring maskulinitet/manlighet, vad det innebär att vara man och vad de får för konsekvenser 

för dem. 
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BILAGA 1: Informations- och följebrev 

 

Internetenkät: könsskillnader i mående och attityder 
 

Hej, 

 

Vi är två psykologstudenter på Örebro universitet som skriver examensuppsats under våren 

och använder oss av en internetenkät. 

Vi undersöker män och kvinnors mående och attityder kring depression och maskulinitet, där 

syftet med studien är att undersöka om dessa faktorer kan hänga ihop och i så fall hur. 

 

Enkäten innehåller frågor kring mående, attityder kring depression och maskulinitet och 

uppskattas ta omkring 10-15 minuter. 

 

Länk till enkäten: www.oru.se/jps/konsskillnader 

 

- Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

- Dina svar är anonyma. 

- Data kommer sparas för eventuella framtida publikationer, endast data på gruppnivå 

kommer publiceras. 

 

Din medverkan är till stor hjälp för oss! 

 

Har ni frågor eller funderingar: 

 

Freddy Brandebo (frebrh081@studentmail.oru.se) 

Emma Doyle (emmdoh081@studentmail.oru.se) 

  

http://www.oru.se/jps/konsskillnader


 

 
 

BILAGA 2: Depressionssymtom (MADRS-S)  

 

Ditt mående de senaste tre dagarna 

Avsikten med frågorna är att få en bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. 

Vi vill att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre dygnen. 

 

Följande påståenden handlar om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker 

olika grad av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag.  

 

Välj den siffra (0-6) som du tycker bäst stämmer in med hur du mått de 3 senaste dagarna. 

Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt. 

 

1. Sinnesstämning 

Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till 

mods. Tänk efter hur du harkänt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller 

om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt 

dig lättare till sinnes om det hänt något positivt. 

 

0 Jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna. 

1 

2 Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 

3 

4 Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt sådant som 

vanligen skulle göra mig glad. 

5 

6 Jag är totalt nedstämd och så olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 

 

2. Oroskänslor 

Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest 

eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna 

varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden. 

 

0 Jag känner mig mestadels lugn. 

1 

2 Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 

3 

4 Jag har ofta en känsla av inre oro, som ibland kan bli mycket stark, och som jag måste 

anstränga mig för att bemästra. 

5 

6 Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=DHUE1y3R265e0GAXsKkUPE9eWakKSsVwpmThLmRSCk50jyiHduC9NJBbxFkjNopp&TB_iframe=true&height=450&width=650
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BILAGA 2: Depressionssymtom (MADRS-S) forts. 

 

 

3. Sömn 

Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit 

under de senaste tre nätterna. Bedömningen ska avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit 

sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0. 

 

0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda 

svårigheter att somna. 

1 

2 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller 

oroligare än vanligt. 

3 

4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, även 

om jag inte blir störd. 

5 

6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2–3 timmar per natt. 

 

4. Matlust 

Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig 

från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0. 

 

0 Min aptit är som den brukar vara. 

1 

2 Min aptit är sämre än vanligt. 

3 

4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att äta. 

5 

6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag ska få någonting i mig, måste jag övertalas att äta. 

 

5. Koncentrationsförmåga 

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på 

olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av 

koncentrationsförmåga, t.ex. läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och tv-tittande. 

 

0 Jag har inga koncentrationssvårigheter. 

1 

2 Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min 

uppmärksamhet (t.ex. läsning 

eller tv-tittande). 

3 

4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon 

ansträngning från min sida (t.ex. 

läsning eller samtal med andra människor). 

5 

6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
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6. Initiativförmåga 

Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för 

att komma igång med sådant som du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste 

övervinna ett inre motstånd när du ska ta itu med något. 

 

0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 

1 

2 När jag ska ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig. 

3 

4 Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter som jag 

vanligtvis utför mer eller mindre 

rutinmässigt. 

5 

6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagsbestyr. 

 

7. Känslomässigt engagemang 

Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra 

människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. 

 

0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både nöje och 

glädje. 

1 

2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än vanligt att 

bli glad eller svårare att bli 

arg när det är befogat. 

3 

4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta. 

5 

6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för mina 

närmaste. 

 

8. Pessimism 

Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i 

vilken utsträckning du gör dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du 

oroat dig oftare än vanligt för t.ex. din ekonomi eller din hälsa. 

 

0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig själv. 

1 

2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra. 

3 

4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, även 

om andra tycker annorlunda. 

5 

6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en 

alltigenom dålig människa, och som 

om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för det hemska jag gjort. 



 

 
 

 

BILAGA 2: Depressionssymtom (MADRS-S) forts.  

 

 

9. Livslust 

Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i 

vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 

 

0 Jag har normal aptit på livet. 

1 

2 Livet känns inte särskilt meningsfullt, men jag önskar ändå inte att jag vore död. 

3 

4 Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar det, kan 

självmord ibland kännas som 

en möjlig utväg. 

5 

6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket på hur 

jag bäst ska gå tillväga för att ta mitt eget liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

BILAGA 3: Depressionsstigma (DSS) - Personlig stigma 

 

Påståenden kring depression 

 

Här följer några påståenden gällande depression som vi vill att du tar ställning till.  

Svarsalternativen går från "Tar helt avstånd" till "Instämmer helt". Välj det alternativ som bäst 

passar din åsikt.  

 

Här vill vi att du tar ställning till följande påståenden. 

 

 Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Varken eller Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Människor med depression 

borde kunna rycka upp sig om 

de vill.  

 

     

Depression är ett tecken på 

personlig svaghet. 

 

     

Depression är inte en riktig 

medicinsk sjukdom. 

 

     

Människor med depression är 

farliga. 

 

     

Det är bäst att undvika 

människor med depression så 

att man inte blir deprimerad 

själv. 

 

     

Människor med depression är 

oförutsägbara. 

 

     

Om jag hade depression skulle 

jag inte berätta det för någon. 

 

     

 
Jag skulle inte anställa någon 

om jag visste att de hade varit 

deprimerade.  

 

     

Jag skulle inte rösta på någon 

om jag visste att de hade varit 

deprimerade 

     

.  
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Här vill vi att du tar ställning till hur du tror andra tänker kring depression. 

 

 Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Varken eller Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

De flesta människor tycker att 

människor med depression 

borde kunna rycka upp sig om 

de vill. 

 

     

De flesta människor tycker att 

depression är ett tecken på 

personlig svaghet. 

 

     

De flesta människor tycker att 

depression inte är en medicinsk 

sjukdom. 

 

     

De flesta människor tycker att 

människor med depression är 

farliga. 

 

     

De flesta människor tycker att 

det är bäst att undvika 

människor med depression så 

att man inte blir deprimerad 

själv. 

 

     

De flesta människor tycker att 

människor med depression är 

oförutsägbara. 

 

     

Om man var deprimerad, skulle 

de flesta människor inte berätta 

för någon. 

 

     

De flesta människor skulle inte 

anställa någon om de visste att 

de hade varit deprimerade.  

 

     

De flesta människor skulle inte 

rösta på en politiker som de 

visste att de varit deprimerade. 

 

     

 

 

 


