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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression är en global sjukdom och kan drabba vem som helst, år 2020 beräknas 

depression vara den näst största sjukdomsbördan i världen. Skillnader mellan män och 

kvinnors symtom och beteenden vid depression kan vara en förklaring till att män med mild 

depression lätt förbises av läkare. Män kan därmed bli utan den behandling som är nödvändig. 

Syfte: Att beskriva mäns symtom och beteende vid depression. Metod: Litteraturstudie med 

deskriptiv design baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ och/eller kvantitativ 

ansats. Artiklarna som publicerades mellan 2002-2012 söktes från databaserna Psychinfo och 

Psycharticles samt genom manuell sökning. Huvudresultat: De manliga symtomen var ofta 

atypiska, som ilska och irritabilitet. Att söka vård upplevdes som svårt då den maskulina 

normen bidrog till att de inte skulle visa svaghet. Kortsiktiga hanteringsstrategier hos män 

med depression var till exempel att arbeta mer samt att bruka droger och/eller alkohol. 

Slutsats: Mäns beteenden och annorlunda symtom vid depression bidrar till att de lätt kan 

förbises inom sjukvården. Mer forskning behövs om mäns symtom och beteenden vid 

depression för att de lättare ska upptäckas och få behandling. 
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Abstract 

Background: Depression is a global disease that can affect anyone, by the year 2020 

depression is estimated to be the second largest disease burden in the world. Differences 

between men and women’s symptoms and behaviors in depression may be one reason that 

men with mild depression are easily overlooked by physicians, and therefore does not receive 

the necessary treatment. Aim: To describe symptoms and behavior in men with depression. 

Method: A literature review with a descriptive design based on eleven scientific articles with 

qualitative or/and quantitative approach. Articles that were published between 2002-2012 

were searched from the databases Psychinfo and Psycarticles and by a manual search. Main 

results: The male symptoms were often atypical, such as anger and irritability. The men 

experienced that it was difficult to seek for care since the norm of masculinity suggests that 

men should not show weakness. Short-term coping strategies used by men with depression 

was for instance to work more and to use drugs and/or alcohol. Conclusion: Because of the 

behavior and different symptoms, men with depression could easily be missed in health care. 

More research is needed in how men express their symptoms and behavior, so men with 

depression more easily will be discovered and get treatment.  
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1. Introduktion 

1.1 Definition och omfattning 

WHO (World Health Organisation) definierar depression som en vanlig psykisk sjukdom som 

yttrar sig genom nedstämdhet, minskad energi och intresse, svårigheter att glädjas, känslor av 

skuld, försämrad koncentration samt aptit- och sömnstörningar (WHO 2012). Det är en global 

sjukdom och en hög faktor för ökad mortalitet i hela världen (Prina et al. 2012). Idag anses 

det vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning då depression kan leda till stora 

försämringar i förmågan att ta hand om sig själv och sköta vardagliga uppgifter. År 2020 

beräknas depression vara den näst största globala sjukdomsbördan i världen (WHO 2012). År 

2010 genomfördes en nationell folkhälsoenkät i Sverige, vilken visade att 14 % av männen 

och 21 % av kvinnorna hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande (Socialstyrelsen 2012b). 

1.2 Depression  

Depression kan drabba folk i alla åldrar oberoende av kön och bakgrund (WHO 2012). 

Brenner et al. (2011) har uppmärksammat vissa faktorer som ökar risken för depression, så 

som att vara kvinna, låg utbildning, förekomst av andra psykiatriska sjukdomar, isolering, 

ensamhet, ärftlighet och tidig förlust av föräldrar etcetera. Enligt Bodlund et al. (2002) kan 

händelser som bidrar till att depression uppstår vara till exempel att förlora jobbet, att drabbas 

av en somatisk sjukdom, förlust av närstående eller andra påfrestningar i livet. Sårbarheten 

och reaktionen när dessa händelser inträffar påverkas av ärftliga faktorer och individens 

tidigare erfarenheter.  

Funktioner i hypotalamus som är i obalans är vanligt vid depression, depressiva personer 

känner därmed ingen törst eller matlust då detta styrs av hypotalamus. Nervcellerna i 

människans hjärna kommunicerar med varandra genom olika signalsubstanser, där både brist 

och överskott på signalsubstanser så som noradrenalin, serotonin, dopamin samt acetylkolin i 

hjärnan kan påverka människans psykiska välbefinnande. I depressionens början och 

utveckling verkar immunsystemet samt hormoner, bland annat stress, ha ett samband med de 

ovan nämnda signalsubstanser (Wasserman 2010). 

Bodlund et al. (2002) beskriver de vanligaste symtomen på depression som nedstämdhet som 

inte försvinner, aptit- och viktförändringar, ihållande trötthet, avsaknad av glädje, förändrad 
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motorik, förändrade sovvanor, koncentrationssvårigheter, en känsla av att vara värdelös och 

tankar på döden. De behandlingsalternativ som idag är vanligast vid behandling av depression 

enligt Brenner et al. (2011) är antidepressiva läkemedel (där den största gruppen är SSRI-

preparat), psykoterapi där framförallt kognitiv beteendeterapi används samt elektrokonvulsiv 

behandling (ECT).   

1.2.1 Diagnostisering av depression 

Psykisk ohälsa är vanligt bland befolkningen, cirka hälften av de som drabbas har idag en 

vårdkontakt (Dahlberg et al. 2008). Många lider av depression men får aldrig en diagnos, 

äldre människor med depressiva symtom behandlas ofta för fysiska orsaker istället för att få 

psykiatrisk vård (Prina et al. 2012). Vid en icke diagnostiserad depression är livskvaliteten 

och arbetsförmågan minskad, en ökad risk för mortalitet och följdsjukdomar finns hos dessa 

människor (Lotfi et al. 2010). Enligt Bodlund et al. (2002) diagnostiseras depression i Sverige 

enligt International Statistical Classification of Diseases (ICD-10) med komplement från 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV). 

1.2.1.1 ICD-10 

WHO gav 1992 ut The International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD-10), som idag är en internationell sjukdomsklassifikation. Syftet med ICD-10 

är en gemensam klassifikation för att klassificera och statistiskt kunna beskriva sjukdomar 

och hälsorelaterade problem (Socialstyrelsen 2010).  

1.2.1.2 DSM-IV 

DSM är en handbok utgiven av American Psychiatric Association (APA) med klassifikationer 

av psykiska sjukdomar, där ett antal kriterier finns för att kunna kvalificera sig för en viss 

diagnos. DSM-IV är den fjärde och senaste upplagan som används (American Psychiatric 

Association 2012). Depression som diagnostiseras utifrån DSM-IV ska innehålla minst fem 

av de beskrivna symtom som nämnts ovan, varav ett av dessa måste vara nedstämdhet eller 

påtagligt minskad glädje/intresse. Symtomen ska ha varit ihållande i minst två veckor för att 

en diagnos ska kunna sättas utifrån DSM-IV (Bodlund et al. 2002). För att bedöma graden av 

en depression kan skattningsskalor vara till god hjälp (Brenner et al. 2011). 
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1.2.1.3 Beck Depression Inventory 

Beck Depression Inventory (BDI) är en självskattningsskala som används av psykologer, 

läkare och psykoterapeuter i hela världen, den används för att bedöma graden av depression 

samt se förändringar i depressionstillstånd hos en patient. En patient skattar på en skala från 

0-3 med beskrivna svårigheter på 21 grupper av symtom och attityder såväl kognitiva som 

fysiologiska symtom på depression. Maxpoängen som kan uppnås är 63 poäng. Framtagna 

gränsvärden finns som resultatet av självskattningen sedan tolkas i relation till (Pearson 2012). 

I ett mätinstrument, exempelvis BDI, sätts en gräns vid ett poäng i poängskalan. Detta kallas 

Cut off, och det görs för att uppnå hög sensitivitet och specificitet. Vid ett cut off kontrolleras 

vilken sensitivitet och specificitet gränsen ger. Det vill säga hur stor andel sjuka som 

identifieras med hjälp av testet och hur stor andel friska som friskförklaras utifrån testet. En 

lämplig cut off utformas med hjälp av en guide, Receiver operating characteristic curve 

(ROC) (Polit & Beck 2010). Enligt Nuevo et al. (2009) anses 17/18 vara en optimal cut off 

för BDI där specificiteten var 83,5% och känsligheten 76 %. 

1.3 Suicid 

Depression är en allvarlig sjukdom där risken för suicid är påtaglig, depression är den 

vanligaste diagnosen när suicid begås. Män tenderar att begå mer suicid än kvinnor, särskilt 

äldre män (Socialstyrelsen 2012a). Den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15-44 är 

suicid, för kvinnor i samma ålder är det den näst vanligaste dödsorsaken (Karolinska Institutet 

2009) År 2010 begick 1442 personer över 15 år suicid i Sverige, cirka 20 procent av dessa 

anses kunna beräknas som osäkra suicid, det vill säga att det finns tvivel om dödsfallet var en 

avsiktlig handling eller en olycka. Av dessa 1442 personer var 1031 män och 411 kvinnor 

(Karolinska institutet 2012). Enligt en studie av Bramness et al. (2010) kan en orsak till att 

män tenderar att begå mer suicid vara att kvinnor oftare väljer att prata om sina problem. En 

skillnad kan ses mellan könen gällande val av metod vid suicid. Män använder i allmänhet 

metoder som är mer våldsamma, radikala och garanterar dödlighet mer än vad kvinnor gör 

(Ajdacic-Gross et al. 2008), exempel på metoder vid suicid som män använder är hängning 

och skjutning (Karolinska institutet 2012). Med rätt stöd och behandling kan flera fall av 

suicid förhindras (Karolinska institutet 2009).  
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1.4 Genus  

Genusteorins grundantagande är att det mellan könen råder ojämlikheter, genus ser olika ut i 

kulturella och sociala sammanhang och förändras ständigt (Genus 2009). Enligt Wasserman 

(2010) finns flera undersökningar om depression där kvinnor är överpresenterade, funderingar 

finns att män drabbas av depression mer än statistiken visar. Skillnader kan ses hos män och 

kvinnor gällande beskrivande och igenkännande av depressiva symtom, vilket kan förklara att 

män inte anses drabbas av depression i samma utsträckning. Depression i mildare grad hos 

män förbises lätt av läkare (Lucht et al. 2003). Könsbundna förväntningar hos män kan leda 

till hälsobeteenden som är negativa. Detta kan resultera i sämre livskvalitet och ökad 

mortalitet jämfört med kvinnor (Hovelius & Johansson 2004).  

1.5 Coping – teoretisk anknytning 

Coping är en term som används för olika strategier människor använder för att hantera 

påfrestningar och krav som uppstår i livet (Nationalencyklopedin 2012). Kristoffersen et al. 

(2005) citerar Lazarus som definierar coping som ”… kontinuerligt växlande kognitiva och 

beteendemässiga strävanden att hantera specifika inre och/eller yttre krav, som enligt 

personens uppfattning tär på eller överstiger hans resurser ” (Kristoffersen et al. 2005, s. 

212). Att en situation är påfrestande beror på om personen själv uppfattar det så.  En 

copingstrategi kan till exempel vara en emotionell fokuserande coping. Personen kan då 

reagera genom att gråta, sova och motionera etcetera, eller bruka alkohol i större grad vilket är 

en mer destruktiv reaktion. Genom problemorienterad copingstrategi försöker personen ifråga 

förändra sin situation. Detta genom att söka andras gemenskap, till exempel att medverka i 

sociala aktiviteter och besöka eller ringa vänner (Kristoffersen et al. 2005). I en studie av 

Morgen et al. (2007) undersöktes copingstrategier hos män och kvinnor vid en depression. 

Enligt författarna var det människans övertygelser om sin sjukdom och känslomässiga 

reaktioner som utgör vilka copingstrategier som används. Upplevelsen av depression omfattar 

hur copingbeteenden nyttjas. Vid negativa tankar om depression användes copingstrategier 

som var destruktiva, till exempel att anklaga sig själv, delta i farliga aktiviteter, grubbla samt 

beteendemässigt tillbakadragande. Vid en större upplevelse av kontroll över depressionen 

användes dock anpassningsbara copingstrategier, som att lösa sina problem samt aktiv coping.  
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1.6 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskan har fyra primära ansvarsområden, att förebygga sjukdom, lindra lidande, 

återställa hälsa och att främja hälsa. Att samordna med andra yrkesgrupper för att kunna ge 

vård till allmänheten, familjen och individen är även en viktig uppgift. Det är vitalt att 

sjuksköterskan respekterar alla människors rättigheter, rätten till värdighet och liv samt har 

respekt för kulturella olikheter (International Council of Nurses 2005).   

1.7 Problemformulering 

Överallt i världen inom hälso- och sjukvården möter sjuksköterskan patienter med depression. 

Depression är ett ökande problem och beräknas vara den näst största sjukdomsbördan i 

världen år 2020 (WHO 2012). Vid depression är suicidrisken påtaglig, vilket är särskilt 

förekommande hos män (Socialstyrelsen 2012a). För att förebygga suicid krävs det att 

uppmärksamma och se tecken på mannens depression. Skillnader mellan män och kvinnors 

beteenden vid depression kan vara en förklaring till att män med en mildare depression lätt 

förbises och inte får nödvändig vård (Lucht et al. 2003). För att ge bästa möjliga vård och 

suicidprevention är det viktigt att sjuksköterskan har god kunskap om mäns symtom och 

beteende vid depression. 

1.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva mäns symtom och beteenden vid depression samt 

att beskriva de valda artiklarnas kvalitet gällande urval och bortfall.  

1.9 Frågeställningar 

1. Vilka symtom uppvisar män med depression? 

2. Hur påverkas beteendet hos män med depression? 

3. Vilken kvalitet har de valda artiklarna vid urval och bortfall?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2010). 
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2.2 Litteratursökning  

Vetenskapliga artiklar som utgör resultatet i denna litteraturstudie söktes systematiskt via 

databaserna PsycINFO och PsycARTICLES (skrivs hädanefter i texten som Psycinfo och 

Psycarticles), sökdatabaser med inriktning på psykologi, vilket var passande för att besvara de 

angivna frågeställningarna. Artiklar söktes även på Cinahl och PubMed där ett antal artiklar 

passade studiens syfte, dock fanns dessa även på Psycinfo och Psycarticles, då Psycinfo och 

Psycarticles resulterade i fler användbara artiklar valdes artiklarna därifrån. Sökningarna 

genomfördes under juni-september 2012, de utfördes systematiskt med en bredare sökning 

som smalnades av med hjälp av fler sökord för att författarna skulle uppnå ett rimligt antal 

träffar att gå vidare med. Sökorden som användes var depress*, men, gender, diagnos*, male 

depression, (BDI or ICD or DSM), behavioral symptoms, help seeking, atypical symptoms 

och suicide. I sökdatabasen Psycarticles användes alla sökord på grund av det höga antalet 

träffar, i Psycinfo användes endast de första sju sökorden. Utöver den systematiska sökningen 

utfördes även en manuell sökning utifrån andra artiklars referenser. Artiklarna valdes enligt 

Forsberg och Wengström (2010) genom att författarna efter sökningen uppmärksammade 

titlar som speglade syfte och frågeställningar, hos de artiklar där titeln verkade relevant gick 

författarna vidare och läste abstract. Var artiklarna även relevanta efter att författarna läst 

abstract lästes hela artiklarna. Tabell1. visar en översikt över den sökstrategi som användes 

för att få fram artiklar som svarar på de angivna frågeställningarna samt dubbletter som 

förekom vid sökning i respektive databas. Elva vetenskapliga artiklar som besvarar syfte och 

frågeställningar samt uppfyllde kriterierna valdes ut. En översikt av de valda artiklarna kan 

ses i bilaga 1. 

2.3 Urval  

Artiklarna som ingick i studien var både kvalitativa och kvantitativa samt svarade på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Inklusionskriterier för studien var 

artiklar som publicerats mellan år 2002-2012, att de var publicerade på engelska, samt att 

artiklarna var empiriska studier som beskriver depression hos vuxna män med en 

diagnostiserad depression som uppfyller kriterierna för ICN-10 eller DSM-IV. Författarna 

godkände även en självskattad diagnos enligt BDI. Definitionen på vuxna män var män över 

18 år (om annat anges det i resultatet). Ytterligare inklusionkriterier var studier som var 

utförda i västerländska länder, på grund av att kulturen i andra länder och synen på depression 

kan se annorlunda ut. Exklusionskriterier var artiklar där andra mätinstrument har används för 
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att fastställa en depression. Samt artiklar där depression uppkommit på grund av somatisk 

sjukdom, depression i samband med annan psykisk sjukdom, och depression i samband med 

diagnosen bipolärt syndrom. Artiklar som var alltför medicinskt inriktade det vill säga de 

artiklar som berör signalsubstanser eller hormonella orsaker till depression samt berör olika 

läkemedelsbehandlingar för depression var även de exkluderade. Författarna hade ej som krav 

att artiklarna skulle vara tillgängliga online i bibliotekets databaser vid Högskolan i Gävle 

utan beställde artiklar som genom titel och abstract såg ut att svara på syfte och 

frågeställningar. 

Tabell 1. Översikt av databaser och sökstrategi  

Databaser Söktermer Limits Antal 

träffar + 

Dubbletter 

Valda 

källor 

Psycinfo Depress* and Men and 

Gender and Diagnos* 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

374 8 

 Depress* and Men and 

Gender and Diagnos* 

and Male depression 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

325 

*8 

0 

 

 

 Depress* and Men and 

Gender and Diagnos* 

and Male depression and 

(bdi or icd or dsm) 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

97 

*2 

0 

 

 Depress* and Men and 

Gender and Diagnos* 

and Male depression and 

(bdi or icd or dsm) and 

behavioral symptoms 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

2 0 

Psycarticles Depress* and Men and 

Gender and diagnos* and 

Male depression and 

(BDI or ICD or DSM) 

and Behavioral 

symptoms and Help 

seeking 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

Linked full text 

430 1 
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 Depress* and Men and 

Gender and diagnos* and 

Male depression and 

(BDI or ICD or DSM) 

and Behavioral 

symptoms and Help 

seeking and Atypical 

symptoms 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

Linked full text 

47 

*1 

1 

 Depress* and Men and 

Gender and diagnos* and 

Male depression and 

(BDI or ICD or DSM) 

and Behavioral 

symptoms and Help 

seeking and Atypical 

symptoms and Suicide 

Peer rewieved, Publicerat efter 

2001 

Språk- engelska 

Linked full text 

24 

*1 

0 

 

Manuell sökning    1 

Totalt   1299 11 

Tabellen visar databaser, sökord, begränsningar, träffar och valda artiklar 

*Dubbletter som förekom i respektive databas 

2.4 Dataanalysmetod 

De elva valda vetenskapliga artiklarna, fyra kvantitativa, sex kvalitativa och en artikel med 

både kvalitativt och kvantitativt innehåll, lästes igenom av författarna ett flertal gånger. Först 

delade författarna upp artiklarna mellan varandra för att enskilt undersöka syfte, metod, 

resultat och design samt om artiklarna svarade mot studiens frågeställningar och syfte. De 

valda artiklarna godkändes utifrån författarnas valda kriterier för studien.  

Urval och bortfall granskades och analyserades och har därefter beskrivits i tabell 3.samt i 

löpande text. Innehållet i de valda artiklarnas resultat som svarade på syfte och 

frågeställningar analyserades och delades in i kategorier enligt Forsberg och Wengström 

(2010), vilka gav möjlighet att få fram likheter och olikheter mellan artiklarna. 
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2.5 Forskningsetiska övervägande  

Etiska överväganden vid litteraturstudier bör enligt Forsberg och Wengström (2010) göras 

gällande urval och resultatpresentation. Författare till en litteraturstudie bör endast använda 

studier där noggranna etiska överväganden har gjorts eller där en etisk kommitté har godkänt 

studien. Alla resultat som är funna bör redovisas, både de som talar för hypotesen och de som 

talar emot, det är oetiskt att endast presentera resultat från studier som stödjer författarens 

åsikt. Författarna bör även arkivera de artiklar som ingår i litteraturstudien och på ett säkert 

sätt arkivera dessa i minst tio år. I denna litteraturstudie har författarna strävat efter att 

använda studier där etiska överväganden har gjorts. Detta har kontrollerats genom att granska 

artiklarna och se om studien har fått ett godkännande från en etisk kommitté. Om detta inte 

uppges i artikeln har författarna kontrollerat om tidskriften där artikeln publicerats har krav på 

forskningsetiska överväganden. Författarna har presenterat samtliga resultat och inte selektivt 

tagit bort något resultat. Artiklar som användes i denna studie har arkiverats.  

 

3. Resultat 

Resultatet nedan redovisas utifrån elva vetenskapliga artiklar. Resultatet beskrivs i löpande 

text och med hjälp av två tabeller, en översikt över artiklarnas syfte och resultat, tabell 2, samt 

en tabell som beskriver urval och bortfall i resultatartiklarna, tabell 3. Resultatet är uppdelat 

utifrån frågeställningarna och presenteras under rubrikerna: somatiska och psykosomatiska 

symtom, relationer och sexualitet, ilska och aggression, alkohol- och droganvändning, arbete 

och prestation, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder samt könsrelaterade normer. Författarna 

har valt att presentera citaten i resultatdelen i originalspråk (på engelska) för att undvika att 

citaten riskerar att få en annan betydelse genom en översättning.   

Tabell 2. Resultatöversikt av valda källors syfte och resultat. 

Författare och 

publiceringsår 

Titel Syfte Resultat 

Chuick et al. 

(2009) 

A qualitative 

investigation of 

depression in men 

Att undersöka hur 

män upplever och 

beskriver sina 

depressiva symtom  

 

Männen upplevde både klassiska symtom för 

depression men även andra symtom som bör 

uppmärksammas vid misstanke om 

depression. Exempel på sådana symtom kan 

vara aggression, alkohol- och 
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droganvändning, tystlåtenhet och att arbeta 

mycket. Depressiva symtom eskalerar i 

relation till att männen inte försöker visa 

symtomen, detta måste brytas genom att få 

hjälp utifrån 

Danielsson et al. 

(2011) 

”My greatest 

dream is to be 

normal”: The 

Impact of Gender 

on the Depression 

Narratives of 

Young Swedish 

men and women 

Att undersöka hur 

könsroller påverkar 

depression hos unga 

kvinnor och män i 

Sverige 

Det ansågs viktigt att upprätthålla 

könsrelaterade normer, vilket upplevs som 

krävande. Könsnormer bekräftades av 

skamkänslor och begränsar de unga 

kvinnorna och männens handlingsutrymme 

vid depression  

Danielsson och 

Johansson 

(2005) 

Beyond weeping 

and crying: a 

gender analysis of 

expressions of 

depression 

Att utifrån ett 

könsperspektiv 

undersöka hur män 

och kvinnor hanterar 

sin depression  

Likheter fanns gällande hur män och kvinnor 

upplever depression, båda könen upplever 

höga krav. De har olika sätt att förmedla 

depression och tankar, både kroppsligt och 

verbalt. Socioekonomisk status spelar in en 

roll gällande engagemang i familj och arbete 

vid depression, högutbildade och 

höginkomsttagande engagerar sig mer i 

arbetet 

Jensen et al. 

(2010) 

Gendering late – 

life depression? 

The coping 

process in a group 

of elderly men 

Att undersöka hur 

deprimerande äldre 

män som varit med 

om en stressfull 

situation agerar, och 

hur deras uppfattning 

kan påverka coping 

och presentation av 

depressiva symtom 

Männens copingstrategier syftade på att 

reducera negativa känslor. Vilket kan se bra 

ut utifrån medan männen fortfarande mår 

mycket dåligt, vilket kan resultera i att 

vårdpersonal inte uppmärksammar att 

männen kan lida av en depression 

Kockler och 

Heun (2002) 

Gender 

differences of 

depressive 

symptoms in 

depressed and 

nondepressed 

elderly persons 

Att undersöka 

skillnader hos äldre 

kvinnor och män 

gällande symtom för 

depression  

Äldre kvinnor med depression uppgav fler 

depressiva symtom än äldre män. Kvinnorna 

upplever större aptitförändring och männen 

upplever mer oro 

Oliffe et al. 

(2011)  

"He’s more 

typically female 

Att få en insikt i de 

könsroller som 

Mäns hantering av sin depression påverkades 

av mannens partner. Tre mönster kan 
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because he’s not 

afraid to cry": 

Connecting 

heterosexual 

gender relations 

and men’s 

depression 

uppstår i en 

heterosexuell relation 

i samband med 

mannens depression  

utskiljas i resultatet: Att byta roller, där 

kvinnan tar en mer maskulin roll och mannen 

en mer feminin roll, att fortsätta som vanligt 

och maskulinitet som en protest där kvinnan 

är ambivalent  

Oliffe et al. 

(2010) 

Masculinities and 

college men’s 

depression: 

Recursive 

relationships 

Att undersöka om det 

finns en koppling 

mellan maskulinitet 

och depression hos 

manliga 

universitetsstudenter 

Upprätthållande av den maskulina bilden 

försvårade det för män med depression. 

Svårigheter att upprätthålla en intim relation 

finns då männen känner stor oro och 

sårbarhet 

Shepard (2002) A negative state 

of mind: Patterns 

of depressive 

symptoms among 

men with high 

gender role 

conflict 

Att undersöka 

samband mellan 

könsbetingade 

konflikter och 

specifika mönster av 

depressiva symtom 

En koppling sågs hos unga män mellan 

depressiva symtom och att hålla tillbaka och 

inte dela med sig av känslor. En koppling 

sågs framförallt vid känslor av skuld och 

misslyckande. 

 

Wenzel et al. 

(2005) 

Are there any 

gender differences 

in frequency of 

self-reported 

somatic 

symptoms of 

depression? 

Att utvärdera om 

självrapporterade 

somatiska symptom 

på depression är 

vanligare hos kvinnor 

än män 

Kvinnor visade fler och mer typiska 

somatiska symtom som brukar ses vid 

depression än vad män gör. Förändringar i 

aptit ter sig olika mellan män och kvinnor, 

delvis fanns även skillnad gällande trötthet 

Winkler et al. 

(2004) 

Gender 

differences in the 

psychopatology of 

depressed 

inpatients 

Att undersöka 

könskillnader 

gällande uppvisande 

av symtom hos 

inneliggande 

patienter med 

depression 

Vid inläggning visade kvinnor mer 

känslomässig instabilitet än män och vid 

utskrivning lider kvinnor mer än män av 

sömnproblem  

Winkler et al. 

(2005) 

 

Anger Attacks in 

Depression – 

evidence for a 

Male Depressive 

Syndrome 

Att undersöka 

könsskillnader 

gällande förekomsten 

av vredesattacker hos 

kvinnor och män med 

depression 

Män med depression tenderade att vara mer 

hyperaktiva, irritabla, ha lägre 

impulskontroll samt överreagerade mer än 

kvinnor. Män hade även fler vredesattacker 

än kvinnor under depressiva perioder och 

intog alkohol och droger i större grad än 
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kvinnor. Kvinnor med depression drabbas 

oftare än män av sömnsvårigheter och en 

tyngdkänsla i lemmar 

Tabellen visar en översikt av valda källors syfte och resultat. 

3.1 Somatiska och psykosomatiska symtom 

Enligt en studie av Chuick et al. (2009) visade männen ofta symtom som inte hörde till de 

traditionella kriterierna för att fastställa en diagnos, till exempel ilska, humörsvängningar samt 

irritabilitet. Wenzel et al. (2005) beskrev i sin studie att männen visade färre somatiska 

symtom än kvinnorna. I Danielsson och Johansson (2005) studie framkom det att män 

lokaliserar sina fysiska symtom främst till hjärtat under en depression. Bröstsmärta var till 

exempel en bidragande faktor till att männen i studien sökte vård, få av deltagarna insåg att 

symtomen var tecken på depression. Överkänslighet för ljud var även något som framkom i 

studien. Enligt Kockler och Heun (2002) drabbades män av större oro än kvinnor under en 

depression. Winkler et al. (2004) kom fram till att tvångsmässiga beteenden även var mer 

förekommande hos män.  

3.2 Relationer och sexualitet  

I Oliffe et al. (2010) studie visade resultatet att männen i studien har svårt att upprätthålla en 

relation, männen upplevde att det var svårt att dela med sig av tankar och känslor kring en 

depression. En man som ingick i studien berättade i en intervju att han inte längre kunde vara 

tillsammans med sin flickvän då han inte kände någonting för henne, sanningen var att han 

inte kände något för någon. Enligt Chuick et al. (2009) var bibehållandet av relationer till nära 

och kära viktigt då det ofta är någon närstående till mannen som får honom att söka 

professionell hjälp. Oliffe et al. (2011) har intervjuat 26 par där mannen led av en depression, 

i en intervju berättade ett par att kvinnan var tvungen att ställa ett ultimatum för att mannen 

skulle söka hjälp för sin depression. Studien påvisade hur depression hos män påverkade 

rollerna i en relation. Rollerna i förhållandet kunde hos en del par bli ombytta, medan andra 

par starkt försökte hålla kvar sina roller. Hos en del par kunde mannen anta en maskulin roll i 

protest genom till exempel alkohol- och droganvändning och ett aggressivt beteende. I studien 

visades att sexlusten hos män avtog under depression, en förklaring till detta kan vara 

depressionen i sig men även läkemedelsbehandlingen. Även om sexlusten avtog så avtog inte 

parets sexuella aktiviteter. Däremot gav det en annan rollfördelning där kvinnan mer än 
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tidigare var den som tog initiativ. En man beskrev de ombytta rollerna”… I’m the one who’s 

kind of getting my head bumped up against the head board” (Oliffe et al. 2011, s.778). 

Sexlusten för män med depression kan påverkas i varierande grad under depressiva perioder, 

sexlusten kan minska men även helt och hållet avta (Oliffe et al. 2010). Enligt Winkler et al. 

(2004) upplevde män med depression en mer minskad sexlust än vad kvinnor med depression 

gör.   

3.3 Ilska och aggression 

Flera av studiernas resultat visade att män med depression tenderar att känna ilska och 

aggressivitet (Winkler et al. 2005, Danielsson & Johansson 2005, Chuick et al. 2009, 

Danielsson et al. 2011, Oliffe et al. 2011). Winkler et al. (2005) har i en studie undersökt 

könsskillnader i förekomsten av vredesattacker hos människor med depression. Resultatet 

visade att män med depression var impulsiva, irriterade, lättretliga och hade lätt för att 

överreagera. Det framkom även att vredesattacker hos män ofta var återkommande och nästan 

dubbelt så vanligt förekommande än hos kvinnor. Förutom dåligt temperament uppstod även 

känslor av ilska, ilska över nedstämdheten och känslan av att inte kunna visa och prata om 

sina känslor med någon. En av de intervjuade unga männen i en studie av Danielsson et al. 

(2011) beskrev hur det var att hålla inne med känslorna vilket resulterade i aggression, ”… 

You cram everything into a little box, and it can lie there until it explodes” (Danielsson et al. 

2011, s.616). Aggressiviteten, det häftiga temperament och den ilska som män med 

depression upplevde kan vara symtom som lätt överses då det inte är klassiska symtom för 

depression. När symtom överses kan det leda till en underdiagnostisering av män (Chuick et 

al. 2009, Danielsson et al. 2011).  

3.4 Alkohol- och droganvändning  

Män med depression hade en tendens att använda alkohol och/eller droger under depressiva 

perioder (Winkler et al. 2005, Chuick et al. 2009, Oliffe et al. 2010). Alkoholen och drogerna 

var en kortsiktig lösning på problemen och var ingenting som var effektivt i längden (Chuick 

et al. 2009). I Oliffe et al. (2010) studie framgick det att självmedicinering var vanligt bland 

deprimerade män, till självmedicinering användes bland annat alkohol och droger så som 

marijuana. Deltagarna i studien uttryckte att alkohol och droger bland annat användes för att 

få bort negativa tankar, dock fanns det de som ansåg att depressionen förvärrades av 

alkoholen.  
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3.5 Arbete och prestation 

Enligt Winkler et al. (2005) var hyperaktivitet förekommande hos en del män med depression, 

detta yttrade sig genom att männen arbetade eller tränade mer än vanligt. Att fokusera mer på 

arbetet var en kortsiktig lösning vid depression (Chuick et al. 2009). Oliffe et al. (2010) 

visade i sin studie att män även helt kunde tappa motivationen och varken orka träna, gå till 

skolan eller jobbet längre. I studien framkom även att yngre män kände stor press att klara av 

sin utbildning. Danielsson och Johansson (2005) studie visade att männen upplevde stora 

förväntningar och krav på sig. Arbetssituationen var viktig för männen och en depression 

under tiden för karriäruppbyggnad kunde anses som förödande. Män med hög utbildning och 

välbetalda arbeten prioriterade sitt arbete högt och hade svårt att avstå från att arbeta även 

under de mest depressiva perioderna. Dock uppgav männen att de hade svårt att känna att de 

utförde ett bra jobb, utförandet var aldrig bra nog. Det uppmärksammades även i studien att 

män med hög utbildning hade svårare att hitta vägar ur depressionen, medan män med lägre 

utbildning, hade lättare för att öppna upp sig, kunde visa sina svagheter och var mer öppna för 

en förändring. Studien visade likaså att de män som hade hög utbildning och välbetalda 

arbeten oftare talade om depressionens påverkan på arbetet medan de män som hade lägre 

utbildning främst talade om depressionens påverkan på familjen. 

3.6 Individens egna hanteringsstrategier 

Enligt Chuick et al. (2009) använde män med depression både kortsiktiga och långsiktiga 

hanteringsstrategier. I början av depressionen var det främst kortsiktiga som användes, det var 

strategier som lindrade för stunden och som användes utan en tanke på konsekvenser. 

Kortsiktiga hanteringsstrategier var till exempel otrohet, att undvika sina känslor och istället 

fokusera ännu mera på arbetet samt missbruk av alkohol och droger. De långsiktiga 

hanteringsstrategierna som män använde var medicinering, terapi och religiös rådgivning. De 

långsiktiga strategierna bidrog till upplevelsen av att ta kontroll över situationen, vilket gav en 

ökad känsla av hopp samt kunskap om sin sjukdom. Män tenderade att använda många 

kortsiktiga strategier innan de långsiktiga tillämpades. Att tillämpa kortsiktiga strategier och 

hålla känslorna inom sig gjorde att processen förlängdes innan de långsiktiga nyttjades. 

Samtliga män i Chuick et al. (2009) studie var övertygade om att behandling, att öppna upp 

sig samt att se att andra har liknande upplevelser var en del av lösningen för att mildra de 

depressiva symtomen. Jensen et al. (2010) studie visade hur män använde olika 

copingstrategier beroende på varför de var deprimerade. När männen genomgick oförändliga 
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situationer, exempelvis förlust av maka, använde männen copingstrategier där de dolde sin 

sorg och höll skenet uppe. Dessa copingstrategier gör det svårare för omgivning och 

vårdpersonal att upptäcka de män som lider av en depression. När situationer gick att förändra 

använde männen strategier med ett öppet beteende, där männen visade sina känslor. Det 

öppna beteende var för männen rehabiliterande. Strategier där situationen normaliserades 

bidrog till en acceptans för förändringar och begränsningar i livet, till exempel genom att dela 

förlusten av makan tillsammans med sina barn och acceptera att gråtmildheten är något som 

är normalt.  

3.7 Könsrelaterade normer ”Att vara en man och inte visa känslor” 

Danielsson et al. (2011) anser att det kan vara skadligt för unga män med depression att 

försöka upprätthålla en bild av vad som är maskulint. Männen som deltog i Danielsson et al. 

(2011) studie hade en tydlig föreställning av att mannen skulle klara sig själv. I studien 

intervjuades män och kvinnor med depression i åldern 17-25, en av deltagarna beskrev att han 

gick och bar på sina problem tills han övervann sina ”demoner” istället för att prata med 

någon om det. Att kämpa med sina egna problem var vanligt bland männen, vilket bidrog till 

en extrem känsla av ensamhet, de ansåg inte att de kunde anförtro sina problem till sina 

vänner, särskilt inte till manliga vänner. Detta stödjer även Oliffe et al. (2010) som beskriver 

att deprimerade män i närvaro av andra män uppträdde som självsäkra och obekymrade, vilket 

de egentligen inte var. Enligt Danielsson et al. (2011) ansåg en del män att det var lättare att 

prata med kvinnliga vänner om känslor och tankar kring sin depression. Intervjuade män i en 

studie av Danielsson och Johansson (2005) uppgav att det var jobbigt att hålla känslorna inom 

sig, de hade svårt att beskriva vad de kände samtidigt som de skämdes över sina känslor, en 

av deltagarna uttryckte”… To be weak and depressed, what’s that, that’s nothing for a 

man…?” (Danielsson & Johansson 2005, s.175). Det framkom även att männen kände stolthet 

över att inte visa känslor när de var små, till exempel när de gjorde sig illa. Att hålla känslor 

inom sig och försöka att inte visa sina symtom var återkommande i de valda artiklarna 

(Danielsson & Johansson 2005, Chuick et al. 2009 Oliffe et al. 2010, Danielsson et al. 2011). 

 

Shepard (2002) undersökte i en studie sambandet mellan könsrollsbetingade konflikter och 

depressiva symtom. Resultatet visade att det hos yngre män kunde finnas en koppling mellan 

vissa depressiva symtom och ett tillbakahållande av känslor. De depressiva symtomen som 

visade sig ha en koppling var framförallt känslor av att vara misslyckad och känslor av skuld. 
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I en studie av Jensen et al. (2010) där äldre män intervjuades framkom det att männen 

upplevde att depressionen bidrog till svårigheter att upprätthålla auktoritet, respekt och 

självständighet. Känslor av skam var hos männen ett återkommande ämne (Jensen et al. 2010, 

Shepard 2002), där män skämdes över sin ökade sensitivitet och över att vara ledsna. Dessa 

känslor av skam kolliderade med bilden av den maskulina mannen (Jensen et al. 2010). 

Chuick et al. (2009) studie visade att de maskulina normerna, att män ska klara sig själva och 

inte prata om känslor, bidrog till upplevelsen av att depression hos män inte var socialt 

accepterat, utan att det ansågs som en svaghet. Detta resulterade i en ovilja hos de manliga 

deltagarna att söka hjälp och att dela med sig av sina känslor. Männen kände en rädsla över 

hur de mådde och en ovilja att prata med kunniga inom området. Desto mer männen försökte 

dölja sina symtom desto mer eskalerade symtomen vilket leder till större alkohol- och 

drogkonsumtion, isolering och förnekelse, eller rent av suicid.   

3.8 Artiklarnas urval och bortfall 

3.8.1 Urval 

I de utvalda artiklarna angavs urvalsmetoden endast i tre av de elva artiklarna (Winkler et al. 

2004, Winkler et al. 2005, Oliffe et al. 2011). I den kvalitativa artikeln av Oliffe et al. (2011) 

angavs ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval som urvalsmetod. Bekvämlighetsurval 

innebär att deltagare väljs ut efter bekvämlighet och tillgänglighet, en variant av 

bekvämlighetsurval är snöbollsurval (Polit & Beck 2010). Snöbollsurval innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2010) att deltagare tillfrågas om förslag på ytterligare deltagare 

som kan bidra till information inom det specifika området. I resterande kvalitativa artiklar 

(Shepard 2002, Danielsson & Johansson 2005, Chuick et al. 2009, Jensen et al. 2010, Oliffe 

et al. 2010, Danielsson et al. 2011) gavs det i två (Chuick et al. 2009, Oliffe et al. 2010) en 

tydlig beskrivning av urvalsprocessen. I den kvantitativa artikeln av Winkler et al. (2004) 

användes ett konsekutivt urval. Enligt Forsberg och Wengström (2010) är ett konsekutivt 

urval icke slumpmässigt och innebär att deltagare rekryteras kontinuerligt i den ordning de 

blir aktuella. Det kan till exempel vara att deltagarna blir aktuella för vård. I resterande 

kvantitativa artiklar anges inte urvalsmetoden (Kockler & Heun 2002, Wenzel et al. 2005). I 

artikeln av Kockler och Heun (2002) beskrevs däremot urvalsprocessen och författarna 

refererade till en studie där urvalet presenterades mer detaljerat. I den kvalitativa och 

kvantitativa artikeln av Winkler et al. (2005) angavs liksom i Winkler et al. (2004) artikel ett 

konsekutivt urval som urvalsmetod.  
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Urvalet i artiklarna varierade mellan endast män som deltagare, både män och kvinnor, unga 

män till äldre män samt få antal deltagare till över 500 deltagare i studierna. Vanligast 

förekommande i artiklarna med få antal deltagare var att de var av kvalitativ design. Enligt 

Forsberg och Wengström (2010) gör få deltagare i en intervjustudie det möjligt för forskaren 

att samtala med varje person, forskaren har inte möjlighet vid en stor enkätundersökning att 

möta deltagaren personligt. Diagnostiserad eller självdiagnostiserad depression var 

återkommande som inklusionskriterie bland de valda artiklarna. Inklusionskriterier kunde ses 

i samtliga artiklar vilket redovisas i tabell 2. I tre av artiklarna angavs även exklusionskriterier 

(Kockler & Heun 2002, Winkler et al. 2005, Jensen et al. 2010). Exklusionskriterier i 

artiklarna kunde till exempel vara depression som uppkommit på grund av hjärnskada eller en 

somatisk sjukdom (Kockler & Heun 2002, Jensen et al. 2010).  

3.8.2 Bortfall 

Ett bortfall bör vara litet för att ett resultat ska kunna generaliseras (Forsberg & Wengström 

2010).  Bortfall redovisades inte i fyra av de elva resultatartiklarna (Kockler & Heun 2002, 

Winkler et al. 2004, Danielsson & Johansson 2005, Danielsson et al. 2011). I studier av 

Wenzel et al. (2005), Jensen et al. (2010), Oliffe et al. (2010) samt Oliffe et al. (2011) fanns 

det inga bortfall. I de tre artiklarna av Shepard (2002), Winkler et al. (2005) och Chuick et al. 

(2009) beskrevs bortfallet och i vissa fall anledning till bortfall. En bortfallsanalys kan till 

exempel visa om det är en viss grupp som har valt att avstå från att delta i studien så som 

ålder, kön, utbildning etcetera (Forsberg & Wengström 2010). En bortfallsanalys utfördes inte 

i någon av de elva valda artiklarna.  

Tabell 3. Översikt av resultatartiklarnas urval och bortfall 

Författare/År

/Land 

Urvalsmetod 

Inklusions- (I) och 

exklusionskriterier (E) för 

undersökningsgrupp 

Svarsfrekvens Bortfall och bortfallsanalys 

Chuick et al. 

(2009) 

USA 

Uppges ej 

I: Män, 18-75 år, diagnostiserad 

depression och behandlad för 

depressionen inom 5 år 

 

15 män 15 bortfall skedde under screening 

processen relaterat till att deltagarna 

inte tyckte de fick tillräckligt i 

kompensation eller att de inte hade 
lämnat rätt kontaktinformation. En 

person kunde inte vara med efter 

screening processen då han inte 

formellt var diagnostiserad med 
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depression. Sju stycken valde att inte 

fortsätta delta efter första intervjun. I 

andra intervjun skedde åtta bortfall, 

en nekade till att vara med, två fanns 

längre inte kvar på sin 

kontaktinformation och fem svarade 

inte på mail eller telefon.  

Ingen bortfallsanalys uppges 

 

Danielsson & 

Johansson 

(2005) 

Sverige 

Uppges ej 

I: Diagnostiserade för depression 

enligt ICD-10 kriterier. Behandlats 

för depression i minst 6 månader, 

psykoterapi och/ eller 

antidepressiva läkemedel 

 

18 deltagare, tio 

män och åtta 

kvinnor 

Bortfall uppges ej 

Danielsson et 

al. (2011) 

Sverige 

Uppges ej 

I: 17-25 år. ICD-10 kriterier för 

depression, kortsiktig behandling 

för psykoterapi, speciellt kognitiv 

psykoterapi och/ eller någon sorts 

psykosocial intervention 

 

23 stycken, elva 

män och tolv 

kvinnor 

Bortfall uppges ej 

Jensen et al. 

(2010) 

Danmark 

Uppges ej 

I: Män, 66-89 år, fått en 

diagnostiserad depression efter 65 

års ålder 

E: Ej depression som uppkommit 

på grund av hjärnskada eller 

somatisk sjukdom som påverkar 

hjärnans funktion 
 

Åtta män Inget bortfall 

Kockler & 

Heun (2002) 

Tyskland 

Uppges ej 

I: >50 år, en livstids lång 

diagnostiserad depression enligt 

DSM IIIR och ICD-10 

E: Psykiatriskt tillstånd och 

komorbid somatiskt tillstånd som 

kan ha varit relevant för att ha 

tillfört depressiva symtom 
 

357 personer från 

den äldre 

generella 

befolkningen och 

236 stycken med 

en diagnostiserad 

depression. 

Överrepresenterat 

av kvinnor 

Bortfall uppges ej 

Oliffe et al. 

(2010) 

Kanada 

Uppges ej  

I: Engelskspråkiga män, >18 år, en 

formellt diagnostiserad depression 

eller en självdiagnostiserad 
depression 

26 män Inget bortfall 

Oliffe et al. 

(2011) 

Kanada 

Bekvämlighets- och snöbollsurval 

I: Heterosexuella par, där männen 

upplevt en depression, 

26 par 

26 män och 26 

kvinnor 

Inget bortfall 
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engelskspråkiga 

Shepard 

(2002) 

USA 

Uppges ej 

I: Manliga studenter som var 
enrollade i en kurs i psykologi på 

ett Romersk- katolskt universitet  

 

Studenter från annat icke 

kategoriserat universitet  

 

 

111 studenter 

(romersk-katolskt 

universitet) 

16 studenter   

Inget bortfall bland studenterna från 

det romersk-katolska universitetet 

24 stycken bortfall från det icke 

kategoriserade universitet 

 

Ingen bortfallsanalys uppges 

Wenzel et al. 

(2005) 

USA 

Uppges ej 

I: >18 år, diagnostiserad 

depression 

 

210 deltagare, 105 

män och 105 

kvinnor 

Inget bortfall  

Winkler et al. 

(2004) 

Österrike 

Icke slumpmässigt konsekutivt 

urval 

I: Lider av en återkommande 

depression enligt DSM IV och 

ICD-10, tysktalande 

 

217 stycken, 

113 män och 104 

kvinnor 

Bortfall uppges ej 

Winkler et al. 

(2005) 

Österrike 

Icke slumpmässigt konsekutivt 

urval 

I: Depression diagnos enligt ICD-

10 och DSM-IV 

E: Axis I diagnos och andra 

störningar så som 

personlighetsstörningar 

151 deltagare 

69 stycken via 

mailenkäter 

82 stycken via 

telefonintervju 

66 bortfall 

Sex stycken ville inte vara med i 

studien och 60 stycken fick 

författarna inte tag på 

Ingen bortfallsanalys uppges 

Tabellen visar en översikt av resultatartiklarnas urval och bortfall 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Män visade mer atypiska symtom på depression än kvinnor, symtom som inte hörde till de 

klassiska kriterier som används för att fastställa en diagnos. Aggression, ilska och 

vredesattacker var återkommande och grundade sig ofta på en ilska över de depressiva känslor 

männen hade, de upplevde att de inte hade någon att prata med om sina problem. Att inte 

prata om och visa sin depression hade sina rötter i maskulina normer som innebär att mannen 

ska klara sig själv, att en deprimerad man var en svag man. Män använde sig av kortsiktiga 

hanteringsstrategier för att bemästra sin depression, dessa kunde vara otrohet, att arbeta eller 

börja träna mer samt alkohol- och droganvändande. Relationer var svårt för män att 

upprätthålla under depressiva perioder, dock var dessa relationer viktiga då det ofta var någon 

närstående som fick mannen att söka hjälp för sin depression. Att män visade atypiska 
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symtom, försökte dölja sina symtom, hade svårt att söka hjälp och inte valde att prata om sin 

depression är alla komponenter till att det blir svårare för vårdpersonal att upptäcka män som 

lider av en depression.  

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att män ofta hade atypiska symtom som inte 

tillhörde de traditionella kriterierna för att fastställa en diagnos för depression (Chuick et al. 

2009). Atypiska symtom var till exempel aggression och ilska (Danielsson & Johansson 2005, 

Winkler et al. 2005, Chuick et al. 2009, Oliffe et al. 2010, Danielsson et al. 2011, Oliffe et al. 

2011). Författarna till litteraturstudien har funderingar kring om kunskapen om mäns 

avvikande symtom idag är tillräcklig för att sjuksköterskan ska kunna ge tillfredställande 

vård. Författarna reflekterar över om de kriterier som idag används för att fastställa en diagnos 

av depression är lämpliga att använda på män. Dessa funderingar styrks av andra studier, till 

exempel Rochlen et al. (2010) och Lyons och Janca (2009). Männen som deltog i Rochlen et 

al. (2010) studie ansåg att de traditionella kriterierna som idag används för att ställa en 

diagnos kanske inte fångar upp alla män som har en depression. Lyons och Janca (2009) 

undersökte om allmänläkare ansåg att det var svårare att diagnostisera män än kvinnor med 

depression. 64 % ansåg att det var svårare att diagnostisera män. En anledning till detta var att 

män som var deprimerade snarare visade ilska än ledsamhet. I resultatet hade studierna 

presenterat att män visar atypiska symtom. Enligt en studie av Möller-Leimkühler och Yücel 

(2010) var det inte endast män som uppvisade aggression och irritabilitet som symtom på 

depression, utan även kvinnor. De menade därför att symtomen bör uppmärksammas hos båda 

könen. Litteraturstudiens författare anser att fokus inte bör ligga på vilket kön en människa 

har vid bedömning av depression, men att det inom sjukvården bör finnas en medvetenhet om 

hur olika symtom och beteenden kan te sig vid depression hos män och kvinnor. 

Resultatet visar att männen upplevde att det var svårt att prata med andra om sin depression 

(Winkler et al. 2005, Oliffe et al. 2010, Oliffe et al. 2011), särskilt med sina manliga vänner 

(Danielsson et al. 2011). Ett annat resultat visades i Malhalic och Rochlen (2006) studie där 

det framkom att män kunde prata med sin bästa vän eller en familjemedlem, däremot inte med 

sin partner. Författarna till föreliggande litteraturstudie misstänker att män kan uppleva att 

roller i förhållandet kan påverkas om de pratar om sin depression. Detta anser författarna 

stödjs av resultatet som presenteras i studien där männen och kvinnornas roller kunde 

förändras i en relation då mannen var deprimerad (Oliffe et al. 2011).  
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Att män med depression tenderade att använda alkohol och/eller droger presenterades i 

resultatet utifrån ett flertal studier (Winkler et al. 2005, Chuick et al. 2009, Oliffe et al. 2010). 

Chuick et al. (2009) menade att användandet av alkohol och droger endast är en kortsiktig 

lösning. Andra studier visade på liknande resultat, männen som deltog i Rochlen et al. (2010) 

studie beskrev att depressiva känslor kom tillbaka så fort de inte använde alkohol eller droger. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att alkohol- och drogkonsumtion på flera sätt 

kan försvåra att män med depression uppmärksammas och att det finns en risk att folk i 

allmänhet ser ett missbruk men inte den bakomliggande orsaken. Svårigheter med att 

diagnostisera män med depression på grund av alkohol- och drogkonsumtion styrks av Lyons 

och Janca (2009), där allmänläkarna i studien ansåg att användandet av droger och alkohol 

bidrog till svårigheter att diagnostisera depression hos män.  

I föreliggande litteraturstudies resultat visade Chuick et al. (2009) studie att en kortsiktig 

hanteringsstrategi kunde vara otrohet, alkohol- och drogkonsumtion eller att fokusera mer på 

arbetet. Morgen et al. (2007) styrkte att destruktiva strategier användes, särskilt då männen 

hade negativa tankar om depression. Litteraturstudiens författare menar att männens 

hanteringsstrategier påverkas av deras syn på depression. Det är därmed av stor vikt att få 

män att inse att depression är något som kan drabba vem som helst (WHO 2012). Resultatet i 

litteraturstudien påvisade att män med depression kunde börja arbeta mer än vanligt (Winkler 

et al. 2005, Chuick et al. 2009). Detta uppmärksammades även i en annan studie av Rochlen 

et al. (2010) där männen ansåg att arbeta mer eller delta i andra aktiviteter var ett sätt att dölja 

sin depression. Några av männen var medvetna om att de genom sitt beteende försökte dölja 

sin depression medan andra gjorde det omedvetet. Författarna till litteraturstudien tror att det 

kan finnas en risk att anhöriga antar att männens ökade arbetsinsats inte är relaterat till 

depression, utan snarare en tuffare arbetsmarknad. Andra studier som stödjer detta är Lyons 

och Janca (2009) där allmänläkare ansåg att depressionen hos män mellan 40-55 års ålder lätt 

missbedöms för arbetsrelaterad stress. Litteraturstudiens resultat visar att användandet av 

långsiktiga hanteringsstrategier, till exempel terapi, gav männen en upplevelse av kontroll 

över situationen och en större kunskap om depression (Chuick et al. 2009). En annan studie 

av Rochlen et al. (2010) styrker detta då männen såg positivt på den specifika tid och plats 

som en vårdkontakt gav för att prata om sin depression. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att männen kan uppleva en förbättring vid långsiktiga 

hanteringsstrategier men att vägen dit är svår. Sjuksköterskan kan här ta hjälp av andra 

yrkesgrupper för att ge bra vård, vilket är en av sjuksköterskans uppgifter (International 
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Council of Nurses 2005). Författarna till litteraturstudien anser att det är av stor vikt att 

männen får stöd och information för att våga prova olika strategier. Detta stödjs av en annan 

studie där männen ansåg att det fanns strategier som var rätt osannolika att utföra även om de 

ansåg att strategierna kunde vara till en hjälp. Exempel på dessa strategier var att använda 

självhjälpsböcker (Malhalic & Rochlen 2006). 

I litteraturstudiens resultat visade Jensen et al. (2010) studie på hur män använde olika 

copingstrategier beroende på varför de var deprimerade. När situationen gick att förändra 

använde männen strategier där de visade sina känslor, vilket var rehabiliterande. 

Litteraturstudiens författare anser att män upplever det svårt att visa känslor men att de mår 

bättre av att göra det. Detta styrks av Emslie et al. (2006), där det i studien framgick att en 

depression fick en deltagare att visa känslor, som att gråta. Vilket bidrog till att han och hans 

fru kom närmare varandra. Litteraturstudiens resultat har endast belyst männens strategier för 

hantering vid en depression. Författarna fann i en annan studie skillnader gällande strategier 

hos män och kvinnor. Enligt en studie av Howerton och Van Gundy (2009) hade kvinnor 

högre nivåer av emotionell fokuserad copingstrategi och copingstrategi med fokus på 

undvikande. Hos män var problemfokuserad copingstrategi vanligare. Att hanteringsstrategier 

skiljer sig mellan män och kvinnor anser författarna till föreliggande litteraturstudie bland 

annat bero på de normer som finns i samhället, där det är mer accepterat för kvinnor att visa 

känslor. 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att män valde att hålla känslor inom sig och inte 

önskade visa symtom på depression (Danielsson & Johansson 2005, Chuick et al. 2009, Oliffe 

et al. 2010, Danielsson et al. 2011). Detta var relaterat till de maskulina normer som finns i 

samhället, normerna bidrog till upplevelsen av att depression hos män inte är socialt 

accepterat (Chuick et al. 2009). Rochlen et al. (2010) visade liknande resultat där männen i 

studien ansåg att depression hos män var lika med svaghet och sårbarhet. Författarna till 

litteraturstudien har reflekterat över litteraturstudiens och övriga studiers resultat. Författarna 

anser att mäns symtom och beteenden vid en depression till viss del grundar sig i skam och ett 

upprätthållande av maskulina normer, vilket bidrar till att männens depression försvåras. 

Reflektioner hos författarna till föreliggande studie stödjs av Rochlen et al. (2010) studie där 

deltagarna ansåg att den manliga rollen deprimerade män försökte upprätthålla kunde vara en 

bidragande faktor till att män har svårare att känna igen depressiva symtom. De ansåg även att 

upprätthållandet av den manliga rollen kunde påverka kommunikationen med vårdgivare och 
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accepterandet av en diagnos. Dock framkom det i Emslie et al. (2006) studie att män som 

redan ansågs som annorlunda, till exempel män från en etnisk minoritet och/ eller var 

homosexuella, inte upplevde sin depression som lika svår, detta på grund av att det bara var 

ännu en sak som var annorlunda hos männen. Det gjorde även att männen hade lättare att 

kommunicera och reflektera kring sin depression. Författarna till litteraturstudie ser positivt 

på detta resultat, att det kan ge människor styrka att tillhöra en minoritetsgrupp. Författarna 

befarade tvärtom att depression hos män i minoritetsgrupper kunde få männen att känna sig än 

mer utanför samhället. 

I litteraturstudiens resultat visade Danielsson och Johansson (2005) studie att när männen var 

små kände de en stolthet över att de inte visade några känslor när de gjorde sig illa. Att 

männen inte visade känslor när de var små anser föreliggande litteraturstudies författare visa 

att de maskulina normer som männen låter påverka sina depressioner sätter sin prägel redan i 

ung ålder. Detta styrks av en annan studie av Emslie et al. (2006). I studien berättade männen 

att det inte var någon som uppmuntrade pojkarna till att visa känslor när de gick i skolan. 

Detta anser litteraturstudiens författare vara ett stort problem i dagens samhälle. Normer om 

vad som är manligt och kvinnligt är djupt inrotat i oss alla, och är svårt att ändra på.  

4.2.1 Artiklarnas urval och bortfall  

4.2.1.1 Urval 

Urvalsmetod angavs endast i tre av artiklarna (Winkler et al. 2004, Winkler et al. 2005, Oliffe 

et al. 2011). Att tydligt ange urvalsmetod anses fördelaktigt enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie, då en angiven urvalsmetod minskar risken för tolkningsfel. Oliffe et al. (2011) 

använde ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval som urvalsmetod. En nackdel med 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval kan enligt Polit och Beck (2010) vara att deltagarna 

inte blir representativa för gruppen. Dock kan forskare söka deltagare på specifika platser 

eller med specifika egenskaper som passar studiens syfte. Genom den tydliga beskrivning som 

framgår i Oliffe et al. (2011) artikel, gällande utbildning, etnicitet, arbetssituation samt längd 

på förhållande hos deltagarna anser litteraturstudiens författare att inget homogent urval har 

förekommit trots risken för det. I Winkler et al. (2004) och Winkler et al. (2005) studier 

användes en konsekutiv urvalsmetod. Nackdelen med ett konsekutivt urval är risken att 

deltagarna inte passar studiens syfte och att resultatet kan bli felaktigt. Dock är metoden ofta 

den mest användbara urvalsprincipen att använda inom patientbaserad forskning (Forsberg & 
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Wengström 2010). Författarna till föreliggande litteraturstudier anser att konsekutivt urval var 

passande då alla deltagare i studierna var patienter samt diagnostiserade enligt DSM-IV och 

ICD-10. Författarna menar att detta relateras till att studiernas fokuserar på människor med 

depression. Urvalsmetoden hos de resterande artiklarna anges inte, vilket författarna till 

litteraturstudien menar är negativt samt ger svaghet till studierna. 

Flera artiklar består av relativt få antal deltagande (Danielsson & Johansson 2005, Chuick et 

al. 2009, Jensen et al. 2010, Oliffe et al. 2010, Danielsson et al. 2011, Oliffe et al. 2011). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att resultatet därför bör ses snarare som en 

guide om symtom och beteende hos män med depression än ett faktum. 

I fyra artiklar var det endast män som deltog (Shepard 2002, Chuick et al. 2009, Jensen et al. 

2010, Oliffe et al. 2010). I en artikel intervjuades män med depression, samt männens partner 

(kvinnor) vilka inte hade en depression (Oliffe et al. 2011). Resterande artiklar bestod av både 

män och kvinnor som deltagare. Danielsson et al. (2011) hade i sin artikel män och kvinnor i 

åldern 17-25 år. Jensen et al. (2010) samt Kockler och Heun (2002) hade i artiklarna enbart 

deltagare som var äldre (66-89 år samt över 50 år). Resterande artiklar hade som 

inklusionskriterie att deltagarna skulle vara över 18 år. I annat fall framgick det i metod-

/resultatdelen att deltagarna var över 18 år. Enligt Forsberg och Wengström (2010) ska 

deltagare försöka väljas för att passa studiens syfte. Litteraturstudiens författare anser att valet 

om endast män eller om män och kvinnor skulle ingå i studierna var passande för studiernas 

syfte. Valet gällande deltagarnas ålder ansågs även vara relevant för syftet i samtliga studier, 

det vill säga om författarna eftersträvade unga vuxna, vuxna eller deltagare ur den äldre 

populationen för att svara på syftet.   

Exklusionskriterier hos Jensen et al. (2010) var depression som uppkommit genom hjärnskada 

eller somatisk sjukdom som påverkar hjärnans funktion. Kockler och Heun (2002) tog till 

exempel i sin artikel upp psykiatriskt tillstånd som kunde ha tillfört depressiva symtom som 

ett exklusionkriterie. Åtta av de valda elva artiklarna hade som krav att deltagarna skulle ha 

en diagnostiserad depression (Kockler & Heun 2002, Winkler et al. 2004, Winkler et al. 2005, 

Wenzel et al. 2005, Danielsson & Johansson 2005, Chuick et al. 2009, Jensen et al. 2010, 

Danielsson et al. 2011). Oliffe et al. (2010) ansåg däremot att de fick fler deltagare, och alltså 

ett bättre resultat, genom att inkludera män med diagnostiserad och/eller självdiagnostiserad 

depression enligt BDI. Oliffe et al. (2011) och Shepard (2002) godkände deltagare med 

depression enligt BDI. Att ha diagnostiserad depression anser författarna till föreliggande 



25 

 

litteraturstudie var en styrka i resultatets artiklar, dock är det viktigt som Oliffe et al. (2010) 

beskriver att uppmärksamma män som inte är diagnostiserade. Detta relaterat till att många 

män med depression inte fått en diagnos.  

4.2.1.2 Bortfall 

I tre artiklar fanns det bortfall (Shepard 2002, Winkler et al. 2005, Chuick et al. 2009), där det 

största bortfallet bestod av 66 personer (Winkler et al. 2005). Enligt Forsberg och Wengström 

(2010) har studier som använder sig av enkäter ofta ett stort bortfall, vilket inte är ovanligt vid 

kvantitativ ansats. Enligt Danielsson U. (E-post, 24 september, 2012) används begreppet 

”bortfall” i kvalitativa studier inte lika flitigt som i kvantitativa studier. Detta grundar sig på 

att författarna allt eftersom kan tillföra deltagare till studien efter att ha analyserat allt 

material. I artikeln av Chuick et al. (2009) var dock bortfallet (31) större än svarsfrekvensen 

(15) trots den kvalitativa ansatsen. Flera av artiklarna uppgav inte om det fanns ett bortfall 

(Kockler & Heun 2002, Winkler et al. 2004, Danielsson & Johansson 2005, Danielsson et al. 

2011). För att kunna generalisera ett resultat krävs det att bortfallet är så litet som möjligt. En 

noggrann bortfallsanalys ger författarna chansen till att tämligen kunna tolka resultatet 

(Forsberg & Wengström 2010). En bortfallsanalys beskrevs inte i någon av artiklarna vilket är 

en svaghet. I två artiklar beskrevs det hur bortfallen gick till (Winkler et al. 2005, Chuick et 

al. 2009), detta anser författarna till föreliggande studie ökar förståelsen till bortfall.  

4.3 Metoddiskussion  

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med deskriptiv design för att svara på syfte 

och frågeställningar utifrån redan publicerad forskning. Artiklarna till föreliggande studies 

resultat söktes genom sökdatabaserna Psycinfo och Psycarticles. Sökdatabaserna var inriktade 

på psykologi vilket författarna ansåg vara en fördel för syftet samt gav styrka till studiens 

resultat. Artiklar söktes även genom Cinahl och PubMed. Enligt Forsberg & Wengström 

(2010) är Cinahl samt PubMed vedertagna databaser gällande omvårdnadsforskning. Dock 

resulterade inte sökningarna i Cinahl och PubMed till ett tillfredställande antal bra artiklar, 

vilket gjorde att dessa sökdatabaser avfärdades. Språket som valdes till sökningen var 

engelska, vilket kunde bidra till att forskning som publicerats på annat språk gick förlorad. 

Feltolkningar kan även uppstått vid granskning av artiklarna då författarna inte har engelska 

som modersmål. Författarna valde att bevara citaten i resultatdelen i grundform (engelska) för 
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att budskapet inte skulle påverkas av en översättning eller tolkning vilket bör ses som en 

styrka i studien.  

Författarna ansåg att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, detta för att forskning bör vara 

så ny som möjlig (Forsberg & Wengström 2010), men ändå ge författarna en chans att skapa 

en bra grund till studien. Fem av de elva artiklarna var mindre än fem år gamla och resterande 

sex artiklar var mellan fem och tio år gamla. Att så pass många artiklar var äldre än fem år 

kan ses som en nackdel. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha deltagare som 

var diagnostiserade med depression enligt ICD-10 eller DSM-IV. Detta kan ses både som en 

fördel och en nackdel. Fördelen är att deltagarna har en garanterad depression, nackdelen är 

att män med depression men utan diagnos står utanför studien. Författarna valde därför att 

godkänna självansedd depression mätt med mätinstrumentet BDI. Att få med deltagare som 

har en depression enligt BDI men inte är diagnostiserade bör anses som en styrka, detta 

relaterat till att många män aldrig söker vård eller blir diagnostiserade vid depression. 

Författarna valde även artiklar med studier utförda i västerländska länder, detta gjordes då 

kulturen och synen på depression kan se väldigt annorlunda ut i andra länder, vilket bör ses 

som en styrka i studien då det ger en möjlighet till generaliserbarhet i västvärlden. Att 

använda studier från länder även utanför västvärlden hade dock gett resultatet ett mer globalt 

perspektiv. Av artiklarna som valdes till litteraturstudien var tre stycken utförda i USA, två i 

Sverige, en i Tyskland, två i Österrike, en i Danmark och två stycken i Kanada. Detta anser 

författarna ger styrka till studien då alla är i västerländska länder, dock ändå väldigt utspridda 

med cirka hälften av artiklarna i Europa och resterande i Nordamerika. Inklusionskriterie för 

val av artiklar var att deltagarna skulle vara vuxna män över 18 år, dock accepterades en 

artikel där deltagarna var 17 år och uppåt. Författarna ansåg att vara vuxen kan tolkas olika 

beroende på synsätt, därför godkändes artikeln till att ingå i studien. Författarna använde dock 

inte ålder som en begränsning i sökdatabaserna, utan exkluderade artiklar vid granskning av 

abstract.  

Artiklar där depression uppkommit på grund av somatisk sjukdom, depression som förekom i 

samband med annan psykisk sjukdom, och depression i samband med diagnosen bipolärt 

syndrom exkluderades. Även artiklar som var alltför medicinskt inriktade exkluderades, detta 

på grund av att studien skulle fokusera på depression och att författarna ville undvika resultat 

som kan förekommit på grund av någon annan åkomma än depression. Författarna var inte 

intresserade av till exempel behandlingar eller att depression hade uppkommit av hormonella 
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orsaker eller signalsubstanser. Nackdelen kunde eventuellt vara att artiklar som innehöll 

relevant information blev uteslutna. Författarna gjorde ingen begränsning angående om 

artiklarna var gratis, en artikel beställdes då den inte fanns att tillgå online, vilket bör ses som 

en fördel då annars viktig forskning kunde gått förlorad.  

Till resultatet har författarna presenterat sex kvalitativa, fyra kvantitativa artiklar samt en 

artikel med både kvalitativt och kvantitativt innehåll. Det bör ses som en fördel att studiens 

resultat belyser artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, då den förstnämnda 

beskriver fenomen och upplevelser och den senare strävar efter att uppnå ett mer 

generaliserbart resultat (Forsberg & Wengström 2010).  

I dataanalysen delade författarna utifrån Forsberg och Wengström (2010) in resultatet i 

kategorier. Enligt syfte och frågeställningar delades resultatet in i sju kategorier och gav 

därmed möjlighet för författarna att se likheter och skillnader mellan artiklarna. Materialet 

blev då mer lättillgängligt inför skrivandet av resultat. En nackdel som uppmärksammades var 

dock att det uppstod svårigheter när resultatet delades upp i kategorier då somliga passade in 

på flera ställen. Författarna strävade efter att använda studier där etiska överväganden gjorts. I 

fem av de elva valda artiklarna uppgavs det att studien blivit godkänd av en etisk kommitté 

(Danielsson & Johansson 2005, Winkler et al. 2005, Danielsson et al. 2011, Oliffe et al. 2010, 

Oliffe et al. 2011). Författarna tog därför beslutet att söka på respektive tidskrift, och fann att 

alla tidskrifter till de resterande sex artiklarna hade etiskt övervägande som krav för 

publicering.  

4.4 Allmän diskussion  

Litteraturstudiens resultat visade att män med depression kunde ha symtom som inte hörde till 

de traditionella kriterierna för att diagnostiseras, till exempel ilska. Att arbeta mer samt 

alkohol- och droganvändning var vanligt förekommande bland män, vilket var kortsiktiga 

hanteringsstrategier som lindrade för stunden. Det framkom i resultatet att den maskulina 

normen bidrog till att män med depression kände skam, valde att hålla känslor inom sig och 

var aviga till att söka hjälp. Männens symtom, beteenden och inställning till hjälpsökande var 

alla bidragande faktorer till svårigheten att diagnostisera män med depression. 
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Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det finns otillräcklig kunskap om ämnet, 

då män med depression inte alltid blir diagnostiserade. För att upptäcka och diagnostisera män 

med depression behöver vårdpersonal god kunskap om vilka symtom och beteenden män 

visar. Vårdpersonal bör även ha god kunskap om maskulina normer, vilka i resultatet till stor 

del visade sig vara grunden till männens beteenden. Författarna anser att vidare forskning 

behövs gällande mäns symtom, beteende och hanteringsstrategier vid depression. Författarna 

uppmärksammade att en stor del av forskning inom området var äldre än fem år, vilket gör att 

aktuell forskning är nödvändig. Enligt Brenner et al. (2011) kan den psykiatriska vården vara 

mer utformad för att passa kvinnan. Litteraturstudiens författare upplever att det är möjligt att 

kriterierna som används för att ställa en diagnos är mer anpassad för kvinnor än män, vilket 

stöds av Rochlen et al. (2010). Författarna till litteraturstudien önskar se vidare forskning om 

kriterierna för att diagnostisera depression är lämpade för män, eller om de bör se olika ut för 

män och kvinnor. Det är sjuksköterskans uppgift att förebygga ohälsa och att lindra lidanden 

(International Council of Nurses 2005). Därför är det av yttersta vikt att sjuksköterskan har 

goda kunskaper om vilka symtom män uppvisar vid depression, vilket beteende männen har 

och hur de handskas med sin depression. 

4.5 Slutsats 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har utifrån resultatet dragit slutsatsen att män med 

depression kan visa symtom och beteenden som bidrar till svårigheter inom sjukvården att 

upptäcka och diagnostisera en depression. Mer forskning behövs om mäns symtom och 

beteenden vid depression för att de lättare ska upptäckas och få behandling. 
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Bilaga 1.  

Översikt av resultatets artiklar. 

Författare/ 

År 

Titel Design Urvalsmetod 

Undersökningsgrupp 

 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Chuick et al. 

(2009) 

 

A Qualitative 

Investigation of 

Depression in Men 

 

Kvalitativ * 

 
Uppges ej 

15 män mellan 24-75 år. Inklusionskriterier 

vara att männen skulle vara mellan18 -75 år, 

blivit diagnostiserade med depression och 

behandlad för depression under de senaste 

fem åren 

 

Metodologisk grounded theory. 

Telefonundersökningar genomfördes, 

sedan en personlig intervju med åtta 

öppna frågor, samt en 

uppföljningsintervju åtta månader senare 

(vilken sju deltagare fullföljde) 

 

Intervjuerna spelades 

in, sedan 

transkriberades och 

analyserades materialet 
 

 

Danielsson 

och 

Johansson 

(2005) 

 

Beyond weeping and 

crying: a gender 

analysis of 

expressions of 

depression 

 

Intervjustudie 

med kvalitativ 

ansats 

 

 

Uppges ej 

Tio män och åtta kvinnor med diagnostiserad 

depression enligt ICD-10 kriterier och 

behandlats för depression i minst sex 

månader genom psykoterapi och/ eller 

antidepressiva läkemedel 

 

 

Grounded theory, modifierat efter 

rekommendation av Malterud. 

Semistrukturerad intervju med fem 

djupgående, öppna nyckelfrågor samt 

uppföljningsfrågor 

 

 

Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och 

analyserades direkt 

efter varje intervju 

Danielsson et 

al. (2011) 

 

“My Greatest Dream 

is to be Normal”: The 

Impact of Gender on 
the Depression 

Narratives of Young 

Swedish Men and 

Women. 

Kvalitativ * 

 

Uppges ej 

23 stycken, elva män och tolv kvinnor 

17-25 år. Diagnos enligt ICD-10 var ett 

kriterium. Alla hade någon form av kortvarig 

behandling av psykoterapi 

Grounded theory.  

Semistrukturerad intervju inspirerad av 

Toombs och Malterud 

Grounded theory  

Intervjuerna blev 

inspelade. De blev 

transkriberade, 

analyserade och 

kodade direkt efter 
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varje intervju 

 

Jensen et al. 

(2010) 

 

Gendering late-life 

depression? The 

coping process in a 

group of elderly men 

Kvalitativ * 

 

 
 

Uppges ej 

Åtta män i åldern 66-89 år med en 

diagnostiserad depression som männen fått 

efter 65 års ålder. 

Depressionen skulle ej uppkommit på grund 

av hjärnskada eller somatisk sjukdom som 

påverkar hjärnans funktion 

Semistrukturerad intervju baserad på 

modellen Personal meaning and coping 

analysis (PMCA) 

Intervjun som spelats 

in blev ordagrant 

transkriberad, 

analyserad och sedan 

kodad 

 

 

. 

Kockler och 

Heun (2002) 

 

Gender differences of 

depressive symptoms 

in depressed and none 

depressed elderly 

persons 

 

Kvantitativ * 

 

 

 

 

Uppges ej 

236 deltagare  

Över 50 år med en depressions diagnos  

enligt DSM III-R. 357 deltagare från den 

generella äldre befolkningen 

Psykiatriskt tillstånd och komorbit somatiskt 

tillstånd är ett exklusionskriterie som kan 

vara relevant för att ha tillfört depressiva 

symtom 

 

Intervju med Composite international 

diagnostic interview (CIDI), som 

inkluderar mini mental state 

examination (MMSE) 

SPSS,  

Student t-test,  

Chi-square test 

 

Oliffe et al. 

(2010) 

 

Masculinities and 

college men’s 

depression: Recursive 

relationships 

Intervjustudie 

med kvalitativ 

ansats 

 

Uppges ej 

26 män över 18 år som talade engelska samt 
hade en formellt diagnostiserad depression 

eller självidentifierad depression 

Beck depression inventory (BDI) 

användes. Individuella 

semistrukturerade intervjuer när det 

behövdes användes uppföljningsfrågor 

Intervjuerna blev 

transkriberade och lästa 

ordentligt. 

NVivo 8, som är en 

kvalitativ programvara 

användes 
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Oliffe et al. 

(2011) 

 

"He’s more typically 

female because he’s 

not afraid to cry": 

Connecting 

heterosexual gender 

relations and men’s 

depression 

Kvalitativ * 

 

Bekvämlighets- och snöbollsurval 

26 engelsktalande heterosexuella par i åldern 

20-53. Inklussionskriterie var att männen 

skulle ha upplevt en depression  

Semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Beck depression inventory (BDI)  

 

Intervjuerna var 

inspelade och 

transkriberades 

Shepard 

(2002) 

 

A negative state of 

mind: Patterns of 

depressive symptoms 

among men with high 

gender role conflict 

Explorativ 

design med 

kvalitativ ansats 

 

Uppges ej 

127 deltagare. 111 män som var enrollade i 

en psykologikurs från ett Romersk- katolskt 

universitet samt 16 män från ett icke 

kategoriserat universitet 

 

Enkäter. 

Beck depression inventory (BDI) och 

Gender-Role Conflict Scale (GRCS) 

dock utan den del som berör konflikt 

och balans mellan arbete och familj. 

Cronbach’s alpha test-

retest  

 

Wenzel et al. 

(2005) 

 

Are there any gender 

differences in 

frequency of self-

reported somatic 

symptoms of 

depression? 

Kvantitativ * Uppges ej 

105 män och 105 kvinnor uttagna från en 

tidigare studie. Alla var över 18 år 

och diagnostiserade med depression samt 

utvärderade för behandling 

 

Beck depression inventory (BDI) Chi-square test  

Yates correction  

Winkler et 

al. (2004)  

 

Gender differences in 

the psychopathology 

of depressed 

inpatients 

 

Kvantitativ * Icke slumpmässigt konsekutivt urval 

113 män och 104 kvinnor som var 

tysktalande, med en återkommande 

depression enligt ICD-10 och DSM-IV 

Association for methodology and 

dokumentation in psychiatry (AMDP) 

SPSS,  

Student t-test,  

Chi-square test, 
Spearman Rank 

Correlation  

Coefficient, 

Mann- Whitney- U test  

Fisher r - to -Z  

 

Winkler et 

al. (2005) 

Anger attacks in 

depression – evidence 

for a male depressive 

Kvantitativ och 

kvalitativ * 
Icke slumpmässigt konsekutivt urval 

151 deltagare, män och kvinnor med en 

Enkäter per mail (69 deltaganden) 

Telefonintervju (82 deltaganden vilka 

SPSS,  

Student´s t- test, 

Fisher´s exact test, 



4 

 

 syndrome 

 

diagnos av återkommande depression. enligt 

ICD-10 och DSM-IV  

Exklusionskriterie var Axis I diagnos och 

andra störningar så som 

personlighetsstörningar 

  

inte hade svarat på enkäten) 

Anger attacks questionnaire (AAQ), 

Atypical depression diagnostic scale 

(ADDS), Beck depression inventory 
(BDI), Hospital anxiety and depression 

scale (HAD) och Gotland male 

depression scale (GMDS) 

Stepwise discriminant 

function analysis,   

Spearman rank 

correlation coefficient  

Pearson´s correlation 

coefficient  

 

Tabellen visar en översikt av resultatets artiklar 

* Vidare design anges inte i artikeln 


