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Sammandrag:  

Män anses vara osårbara individer som är skyddade mot psykisk ohälsa. Psykiska sjukdomar och 

depression är bakgrund till 90 % av självmordsfall i västerländska samhällen och flera kvinnor än 

män har diagnostiserad depression, medan självmord är vanligare bland män. Enligt normen mas-

kulina ideal förväntas män vara oberoende av socialt stöd och klara sig själva samt förväntas tåla 

smärta. Även vårdares implicita och explicita genusattityder kan förstärka mäns övertygelse om 

bland annat mentalvårdstjänsters olämplighet för dem. Därmed kan traditionella föreställningar 

om män leda till bristfällig vård för män med depression. Studien är gjord för etikprojektet Vi 

bryr oss om, initierat av Helsingfors universitetssjukhus (2017). Även studiens teoretiska per-

spektiv baserar sig på en av Helsingfors universitetssjukhus värderingar (2017): jämlikhet männi-

skor emellan. Avsikten med studien är att ta reda på hur maskulina normer inverkar på män med 

depression i syfte att belysa vårdare hur män med depression förhåller sig till maskulina normer 

samt hur det kan inverka på vården av män med depression. Studiens frågeställningar är två 

stycken: 1) hurdan inverkan har maskulina normer på män med depression? 2) på vilka sätt öns-

kar män med depression bli bemötta av vårdpersonal? Metoden är en kvalitativ litteraturstudie 

och studiens artiklar hittades med hjälp av relevanta sökord i databaserna Google Scholar, SAGE 

och EBSCO (Academic search elite). Enligt studiens problemavgränsning är de valda artiklarna 

berättande artiklar, med uttalanden av vuxna män: födda som män och identifierade som män 

med antingen självidentifierad eller formellt diagnostiserad depression. Artiklarnas resultat analy-

seras med hjälp av induktiv innehållsanalys enligt Kyngäs och Vanhanens (1999) modell. Resul-

tatet delas upp enligt frågeställning ett och frågeställning två och frågeställning ett delas upp i ne-

gativ inverkan och positiv inverkan. Negativ inverkan förekommer i form av att män undviker 

vård, döljer egentliga känslor samt uttrycker externa beteenden och metoder. Positiv inverkan fö-

rekommer i form av att män agerar på konflikt (depression) som ett maskulint agerande. Resulta-

tet för frågeställning två presenterar att män värdesätter en förtroendefull vårdkontakt samt effek-

tiv vårdkontakt, varefter de föredrar begränsad empati samt genuinitet och ärlighet i vårdrelation-

en. Resultatet kan liknas tidigare forskningar om samband mellan maskulinitet och depression 

samt hur vårdare kan förebygga omedveten diskriminering och därmed bevara människovärdet 

hos män med depression. Studien kan användas som ett hjälpmedel för fortsatt forskning om fin-

ländska män med depression samt finländska vårdares föreställningar om kön och genusattityder. 
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1 INLEDNING 

Män anses vara osårbara individer som inte visar känslor och/eller sårbarhet. Man har 

råkat på fraser ”män gråter inte”, ”ta det som en man” och ”var en man” då det varit 

frågan om risk att bli sårad eller skadad. Även Socialstyrelsen (2014 s. 51) nämner att 

det förekommer spekulationer om att män skulle vara skyddade mot psykisk ohälsa.  

 

Enligt socialstyrelsen (2014 s. 49) är depression och ångesttillstånd den vanligaste orsa-

ken till sjukhusvistelse för unga kvinnor och män i åldrarna 15 – 24 år. Det faktum som 

väckt intresse och nyfikenhet, samt inverkat på valet av ämne för den aktuella studien, 

är att flera kvinnor än män har diagnostiserad depression (Suvisaari 2013) medan själv-

mord är vanligare bland män (Hovelius et al. 2004 s. 354). Dock förekommer själv-

mordsförsök oftare hos kvinnor (NIMH 2017a) och dubbelt flera kvinnor än män vårdas 

för självmordsförsök, medan flera män än kvinnor vårdas för psykisk ohälsa, som följd 

av alkoholmissbruk och/eller narkotikamissbruk (Socialstyrelsen 2014 s. 49). Man kan 

inte med säkerhet veta eller förklara varför män oftare begår självmord eller om män 

begår självmord oftare än kvinnor, men forskning tyder på att självmordsbenägna män 

och män som mår psykiskt dåligt sällan ber om hjälp av närstående eller vården (SKL 

2018 s. 27). Man för även fram att olika institutioner och vården kan ha svårt att identi-

fiera psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet hos män samt att män använder sig av 

drastiska metoder vilket oftare leder till självmord (SKL 2018 s. 27).  

 

Psykiska sjukdomar anses vara bakgrund till 90 % av självmordsfall i västerländska 

samhällen varav depression är en av dessa sjukdomar (SKL 2018 s. 28). Jag upplever 

därför ett värde i vårdares kunskap om hur sociala normer, i detta fall maskulina nor-

mer, inverkar på hur depression uttrycker sig hos män samt mäns förhållningssätt till 

maskulina normer och hur detta kan inverka på förverkligande av mäns vårdbehov och 

därmed upplevd psykisk hälsa.  

 

Studien är gjord för det hälsofrämjande etikprojektet ”VI BRYR OSS OM” som är initi-

erat av HUS (Helsingfors universitetssjukhus) 2017. Eftersom projektet är ett etikpro-

jekt, kommer jag i studien att fokusera på jämlik hälsa och jämlik vård i vården av de-



7 

 

pression hos män, då förutsättningar och villkor för uppnådd psykisk hälsa ska vara lika 

för män och kvinnor. Studien kommer därmed fokusera på män med depression och hur 

maskulina normer inverkar på mäns förutsättningar att få den vård de behöver för att 

uppnå psykisk hälsa (SKL 2018 s. 50). I studien kommer jag att fokusera på män som är 

födda som biologiska män och identifierar sig som män, dock kommer även fakta om 

kvinnor framföras för att man ska få en helhetssyn på aktuella studiens problemområde.  

2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras: relevanta begrepp för studien, depression som psykisk sjuk-

dom, samt maskulina normer och hur dessa kan uttrycka sig i förhållandet till män med 

depression. 

2.1 Genus 

Begreppet Genus kommer från engelska ordet ”gender” som började användas år 1960 i 

en amerikansk psykologisk forskning, för att urskilja på biologiskt kön och könsidentitet 

(NSG 2016a). Man bör därmed skilja på ”genus” och ”könstillhörighet” då ordet kön 

står för biologisk uppdelning: Kvinna och man, medan genus står för uttryck, föreställ-

ningar och normer för man och kvinna, även kallat maskulinitet och femininitet, som 

skapas i ett samhälle (NSG 2016a). Dock anses begreppet kön vara juridiskt och medi-

cinskt normerat, men det finns även samhällelig konstruktion av kön; barn som föds 

med så kallat atypisk könstillhörighet, det vill säga yttre könsorganet kan varken tolkas 

som manligt eller kvinnligt varefter man utför ett kirurgiskt ingrepp för att göra könet 

entydigt (NSG 2016a). Denna atypiska könstillhörighet kan bero på ett sjukdomstill-

stånd kallat AIS (androgen insensitivity syndrome), vilket innebär bristande känslighet 

för manliga könshormon som leder till att trots normala mängder manliga könshormon 

får man en bristande manlig utveckling av yttre könsorgan eller bristande utvecklig av 

yttre kvinnlig kroppsutveckling (Socialstyrelsen 2018). NSG (2016a) menar att det är 

svårt att säga var begreppet kön tar slut och begreppet genus börjar. I den aktuella stu-

dien kommer skribenten att fokusera endast på innebörden av begreppet genus.  
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Enligt Öhman (2009 s.9) föds man inte till kvinna eller man utan man blir det, det vill 

säga formas efter sina kön och sociala omständigheter. Med genus menar man sociala 

och kulturella konstruktioner av man och kvinna (WHO 2018), det vill säga man ser på 

kön utifrån sociala dimensioner och genus är därmed en social kategori (Öhman 2009 

s.7). Dessa sociala konstruktioner innehåller bland annat normer, roller och förhållanden 

mellan grupper av män och kvinnor, dessutom varierar genus från samhälle till samhälle 

och ändrar därmed kontinuerligt (WHO 2018). 

 

Individen blir i tidig ålder inlärd olika normer och beteenden om hur man ska bete sig 

mot samma kön samt det motsatta könet; hemma, i grupper och på arbetsplatsen (WHO 

2018). Detta fenomen kan ytterligare beskrivas från engelskans ”doing gender” som på 

svenska betyder ”att göra kön”, med vilket man menar att människor skapar skillnader 

mellan kvinnligt och manligt som inte anses vara naturligt eller biologiskt betingat 

(Gunnarsson et al. 2013 s. 12). När skillnaderna väl konstruerats, använder man i varda-

gen dessa skillnader mellan manligt och kvinnligt, som om de vore naturliga konstrukt-

ioner (Gunnarsson et al. 2013 s. 12).  

 

Genusbias  

Innebär att föreställningar om män och kvinnor inverkar på bemötandet av dessa och 

därmed inverkar på vilken vård som ges (Öhman 2009 s. 30).  

 

Genusperspektiv 

Centrala begrepp för genusperspektiv är att man ska förhålla sig ifrågasättande, pro-

blematiserande och reflekterande till vad som sägs och, eller skrivs, det vill säga ett kri-

tiskt förhållningssätt. Genom att ställa frågor till det som finns omkring oss kan man 

öka förståelsen för hur genus och kön skapas samt återskapas i samhället. Man kan 

fråga frågor av sig själv, för att få en inblick i hur vi själva återskapar normer och före-

ställningar om kön. Med hjälp av genusperspektiv kan normer och föreställningar syn-

liggöras och utmanas samt möjliggöra en inblick i hur dessa kan ifrågasättas, förändras 

och utmanas. (NSG 2016b) 
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Genussensitivitet 

Även kallat könsmedvetenhet. Detta innebär att man är medveten om att det finns stere-

otypa (kulturella och sociala) uppfattningar om kön, vilket kan inverka på handlingar 

och sätt att prata. Man är medveten om att dessa könsroller är historiskt betingade samt 

ändrar kontinuerligt. Medvetenhet om att stereotyperade bilder av kön påverkar sam-

hället både strukturellt och individuellt aktualiserar ifrågasättande av vardagliga, uppre-

pande generaliseringar av kön. (Naisasialiitto unioni) 

 

Hegemonisk maskulinitet 

Ordet Hegemoni kommer från grekiskan och betyder ”ledarskap” eller ”ledning”. He-

gemonisk maskulinitet är en form av maskulinitet var centrala faktorer är maktutövning 

och våld. Det sägs att våld används då när andra resurser inte räcker till och ändvänds 

därmed för att förstärka det maskulina idealet. (NSG) 

 

I nästa kapitel presenteras innebörden av depression som psykisk sjukdom.  

2.2 Depression 

Orsakerna till psykisk ohälsa kan vara många, vi är olika sårbara som individer och han-

terar därmed motgångar och påfrestningar olika (Socialstyrelsen 2014 s. 48). Ordet de-

pression kan förklaras som en depressiv känsla, depressiv sinnesstämning och psykisk 

sjukdom (mielenterveysseura A). Ordet depression kan känneteckna allt mellan sorg 

efter en skilsmässa till ett liv som anses vara djupt tragiskt (Piha 2016). Depression kan 

delas in enligt svårighetsgrad i lindrig, medelsvår och svår depression samt depression 

på psykosnivå (THL 2016).   

 

Depressionssjukdomar kännetecknas som en störning i sinnesstämningen och uttrycker 

sig i form av olika symptom, bland annat nedstämdhet och förlust av känsla och välbe-

hag (THL 2016). Dock förekommer det skillnader i hur kvinnor och män pratar om 

känslor och tankar, vilket leder till att symptom på depression kan se olika ut (NIMH 

2017). Depression kan upplevas och uttrycka sig olika hos män och kvinnor; dessa 

skillnader mellan kön kan förekomma på grund av skillnader i gener, psykologiska fak-

torer, biologiska faktorer såsom hjärnstruktur och hormoner (Hovelius et al. 2004 s. 
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275) samt kulturella och sociala normer och förväntningar, då man haft och har speci-

fika föreställningar om det manliga och kvinnliga könet (Hovelius et al. 2004 s. 47 – 

51). Dock betyder detta inte att män och kvinnor alltid uttrycker sorg och känslor på 

olika sätt eller att alla män hanterar allt på samma sätt, det förekommer även individu-

ella skillnader (Mielenterveysseura B). Man har ändå märkt skillnader i hur män och 

kvinnor hanterar och uttrycker bland annat sorg (Mielenterveysseura B). Denna skillnad 

mellan kön för sorg och depression kan förtydligas med hjälp av statistik över individer 

drabbade av djup depression, då man i USA kommit fram till att ungefär 17,3 miljoner 

vuxna (18+) haft minst en djup depressiv period under år 2017, varav prevalensen var 

högre hos kvinnor än hos män [se figur 1], (NIMHa 2019). Man presenterade även sta-

tistik på självmord för män och kvinnor under åren 2001 – 2017 varefter antalet själv-

mord hade stigit för båda parter, men förekom oftare hos män än hos kvinnor [se figur 

2], (NIMH 2019b). 

 

Figur 1, prevalens för djup depression bland vuxna i USA år 2017 (NIMHa 2019)   

 

 

Figur 2, statistik över självmord i USA under åren 2001 – 2017 (NIMHb 2019) 
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Typiska symptom på depression hos män kan vara ilska, aggression, irritabilitet, behov 

av alkohol eller andra rusmedel, engagemang i riskabla aktiviteter, fysiska besvär som 

huvudvärk; kramper; matsmältningsproblem (NIMH 2017) samt andningsproblem och 

tryck över bröstet (SKL 2014 s. 52). SKL (2014 s. 53) nämner en studie som visade att 

kvinnor ofta ansåg inre faktorer (de själva) som orsak till depression och män ansåg 

yttre faktorer (krävande arbetssituation) som orsak till depression, varefter män ofta ut-

tryckte illa befinnande i form av aggressivitet och utåtagerande.  

 

Andra vanliga symptom på depression är förlust av aptit eller över ätande, sömnlöshet 

eller för mycket sömn, trötthet, rastlöshet, förlorat välbehag, olust att utföra aktiviteter, 

koncentrationsproblem, isolation från vänner och familj samt svårigheter att ta ansvar 

över familj, jobb eller andra aktiviteter (NIMH 2017). Självmordstankar och själv-

mordsförsök kan förekomma, varefter den drabbade är i behov av akut vård (Piha 

2016). För att få en diagnos för depression ska man utöver kärnsymptomen även ha as-

socierade symptom som varat i minst två veckor (Piha 2016). 

 

Depression kan behandlas med psykosociala behandlingsformer, psykoterapi samt lä-

kemedelsbehandling och effektivast anses vara en kombination av psykoterapi och lä-

kemedelsbehandling (THL 2016). Lindrig depression kan ofta vårdas inom primärvår-

den enbart med hjälp av psykoterapi, medan svårare fall av depression vårdas inom psy-

kiatrin och då är även läkemedelsbehandling aktuellt för att underlätta lidandet (Piha 

2016). Män kan dock ha svårt att söka vård för depression eftersom det kan upplevas 

som svaghet (Hovelius et al. 2004 s. 44) och enligt en rapport i Finland förekommer det 

att fler kvinnor än män vårdats inom psykiatrisk öppenvård, medan fler män än kvinnor 

vårdats inom psykiatrisk avdelningsvård under år 2017 [se figur 3 & figur 4], (Vainio et 

al. 2018 s. 7).  
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Figur 3, patienter inom psykiatrisk öppenvård i Finland under år 2017 (Vainio et al. 

2018 s. 7) 

  

Figur 4, patienter inom psykiatrisk avdelningsvård i Finland under år 2017 (Vainio et 

al. 2018 s. 7) 

 

I nästa kapitel ges en beskrivning av maskulina normer, vad det innebär samt hur dessa 

framkommer i förhållande till män, psykisk hälsa och vården.  
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2.3 Maskulina normer 

Med maskulinitet menar man sociala roller och beteenden associerat till män utan kopp-

ling till biologiska funktioner (Svensk MeSH).  

 

Maskulinitet är inte en naturlig del av det manliga könet utan står för karaktärsdrag, atti-

tyder och beteenden som förknippas med män, varefter även kvinnor kan ha enligt nor-

men maskulina drag och vice versa (SKL 2018 s. 9). Det förekommer normer för mas-

kulinitet; det som anses vara normalt för män i form av föreställningar och förväntning-

ar hur män ska vara för att bli accepterade av samhället, varefter män förväntas upprätt-

hålla dessa normer (SKL 2018 s. 9). Normer kan även beskrivas som osynliga regler i 

samhället som blir tydliga när någon bryter mot dem (Gunnarsson et al. 2013 s. 141). 

Maskulina normer beskriver män som starka, oberoende, känslomässigt behärskade, 

kontrollerade, självständiga, prestationsinriktade samt dominanta (SKL 2018 s. 9). 

Dessa normer märkte man redan inom västerländsk kultur under antiken då man skap-

ade motsatspar för det manliga och kvinnliga enligt följande: Förnuft [manligt] – känsla 

[kvinnligt], aktiv [manligt] – passiv [kvinnligt], autonom [manligt] – beroende [kvinn-

ligt] och själ [manligt] – kropp [kvinnligt], (Hovelius et al. 2004 s. 50). Motsatspar för-

klaras även i dagens läge då män anses starka istället för svaga, prestationsinriktade 

istället för relationsinriktade och behärskade istället för emotionella (SKL 2018 s. 9). 

 

Om man bryter mot normer för det ”egna könet” kan det ha negativa konsekvenser för 

individen, till exempel i form av reaktioner från samhället som ifrågasättande, diskrimi-

nering och våld, vilket leder till att individer, i detta fall män, upprätthåller dessa normer 

på olika sätt för att undvika sådana reaktioner (SKL 2018 s. 9). Det kan leda till att män 

är tysta om hur de egentligen känner på grund av rädsla för att tappa status, då känslor 

av sorg och empati samt sårbarhet förknippas med enligt normen feminina (kvinnliga) 

drag (SKL 2018 s. 12 - 13).  

 

Speciellt i finsk kultur är det ett vanligt tankesätt att man ska klara sig på egen hand och 

har därmed svårt att acceptera då egna resurser inte räcker till och man är i behov av 

utomstående hjälp eller vård (mielenterveysseura A). Detta uttrycker sig något oftare 

hos män än hos kvinnor (mielenterveysseura A). Dessa normer anses vara skadande 



14 

 

maskulina krav som ställs på män och studier som gjorts i Sverige visar att på grund av 

maskulina normer förekommer känsla av skam hos män i större utsträckning än hos 

kvinnor, i förhållandet till att må psykiskt dåligt, varefter de undviker att söka vård för 

psykisk ohälsa (SKL 2018 s. 11). Alla män förhåller sig dock inte likadant till dessa 

maskulina normer, en del motstår medvetet maskulina normer och ideal (SKL 2018 

s.11).  

 

Studierna gjorda i Sverige beskriver inte endast maskulina normers inverkan på den 

drabbade individen utan även att vårdare kan ha svårigheter att upptäcka psykisk ohälsa 

hos män (SKL 2018 s. 11). Detta kan ha att göra med förekommande förväntningar på 

män, samt okunskap i hur psykisk ohälsa yttrar sig hos män, vilket kan leda till att vår-

den som erbjuds ofta är anpassad till kvinnor (SKL 2018 s. 11). SKL (2014 s. 104) 

nämner även att det finns en så kallad hierarki mellan det somatiska och psykiatriska. 

Med det menar man att mäns symptom ofta tolkas som fysiska besvär medan kvinnors 

tolkas som psykiska besvär och om män skulle uppfattas vara deprimerade kunde det 

kunna uppfattas som ett feminint drag hos dem (SKL 2014 s.104). Vårdhandboken 

(2018) nämner att normer kan vara ett hinder för att uppnå jämlik vård eftersom de in-

verkar på hur människan tänker om världen, sig själv och/eller andra. Detta kan påverka 

i detta fall vårdares förhållningssätt och stereotypa föreställningar om kvinnor och män, 

som kan resultera i försämrat bemötande och därmed försämrad vård av kvinnor och 

män (Vårdhandboken 2018). Enligt NSG (2016a) kan normer utmanas individuellt, men 

de kan framförallt utmanas genom sociala rörelser, lagstiftning och samhällsförändring.  

 

Medvetenhet om att man bör sträva till en jämlikare vård har ökat, men fortfarande kan 

det ske ojämlikheter om det finns brister i vårdares genusperspektiv och maktperspektiv. 

Det kan anses naturligt att män är aggressiva, har låg impulskontroll samt svårt att söka 

sig till vård, vilket kan leda till utmaningar för vårdare att medverka i att män uppnår 

psykisk hälsa. (Hovelius et al. 2002 s. 445) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskningar i form av tre artiklar; två från Kanada och 

en från USA. Artiklarnas titel, författare, årtal, land, metod, syfte och resultat hittar man 

som bifoga i den aktuella studien (se bifoga 2). Förekommande uttalanden av intervju-

ade män, har skribenten översatt från engelska till svenska i form av citat. Artiklarna 

lyfter fram på olika sätt samband mellan maskulinitet och depression; hur maskulina 

normer inverkar på mäns attityder till att söka vård; förekommande genusföreställningar 

inom vården; förekommande konsekvenser och vården i helhet. Artiklarna är relevanta 

för studiens syfte och genom att förstå sambandet mellan maskulinitet och depression.  

 

Field et al. (2011) konstaterar att depression är det andra dyraste medicinska tillstånd 

som inkluderar låg produktivitet för själva individen och en börda i hälso- och sjukvårds 

relaterade kostnader. De menar att eventuellt misslyckande i att upptäcka depression hos 

män orsakar kostnader som konkurrerar med vården av andra somatiska sjukdomar. De 

vill även poängtera att det inte endast är en fråga om ekonomiska utmaningar utan är 

även en hälsobörda för de som drabbas, i detta fall män, om de inte får den vård de be-

höver för att uppnå psykisk hälsa. (Field et al. 2011) 

 

Enligt Affleck et al. (2018) är depression och ångest statistiskt sällsyntare hos män än 

hos kvinnor. Däremot är självmord, missbruk och beroende betydligt vanligare bland 

män och enligt statistik i Kanada förekom det 3890 självmordsfall år 2009 varav 2989 

begicks av män. Depression är starkt involverat i självmord och ligger bakom ungefär 

hälften av avslutade självmord. Depression anses vara vanligare bland kvinnor medan 

beroende, missbruk och självmord är vanligare bland män. De kallar detta ”den tysta 

krisen” och att det finns en gömd natur i mäns psykiska hälsa som bör redas ut. (Affleck 

et al. 2018) 

3.1 Maskulinitet och depression  

Affleck et.al. (2018) för fram att föreställningar om manlighet och kvinnlighet före-

kommer i föräldraskap; utbildning; populärkultur och media, som färgar definition på 

sårbarhet, känslomässig stress och psykisk ohälsa. De för även fram att man bör forska 
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mera i hur dessa föreställningar inverkar på vårdgivare (Affleck et al. 2018). Fields et 

al. (2011) beskriver att maskulina normer anses orsaka depression hos män, men även 

bidra till svårigheter för män att upptäcka depression, förstå sin depression, acceptera 

sin depression och söka sig till vård för depression (Affleck et al.2018). Maskulina 

normer anses stå för att vara stoisk (lugn, behärskad), envis och självgående i mot-

gångar (Affleck et al. 2018).  

  

Män som har enligt normen en maskulin livsstil kan använda sig av så kallade coping 

strategier och om de uttrycker externa beteenden då de mår dåligt, kan de uppfattas 

mindre känsliga istället för mer känsliga (Fields et al. 2011). Affleck et al. (2018) för-

klarar externa beteenden som brottslighet, störande beteenden, avhopp från skola, alko-

holkonsumtion och risktagande. Dessa beteenden blir lätt karaktärsfrågor istället för 

hälsofrågor och sociala problem istället för hälsoproblem vilket kan leda till bestraff-

ning istället för psykiatrisk utredning (Affleck et al. 2018). Affleck et al. (2018) tar även 

upp att män ofta agerar utåt istället för inåt; till exempel använder alkohol och droger, 

tar farliga risker, har bristande impulskontroll, ökad aggression samt irritabilitet. Dessa 

symptom inkluderas inte i vanliga diagnoskriterier för depression och maskerar därmed 

underliggande sorg, nedstämdhet, ensamhet och utanförskap som män upplever, vilket 

kan orsaka felaktigt låg prevalens bland män (Fields et al. (2011). 

 

May et al. (2014) vill med sin forskning föra fram samband mellan maskulinitet och 

mäns attityder till att söka sig till vård för depression. I forskningen nämner de att de-

pression är bland de fem största hälsohinder i akademisk prestation bland högskolestu-

derande män. De för även fram att deprimerade män har större benägenhet att förvärra 

de risker som hänger ihop med depression eftersom de döljer smärta, isolerar sig från 

det sociala, samt undviker att söka sig till vård. Detta är en följd av att många män an-

sluter sig till maskulina ideal vilket inverkar på mäns psykiska hälsa. (May et al. (2014) 

 

Män är lärda att upprätthålla värderingar i form av självförtroende, oberoendehet av so-

cialt stöd, undvika avslöjande av känslomässig stress samt att de ska tåla smärta. Dessa 

anses vara enligt normen maskulina ideal. I forskningen kom man fram till resultat i 

form av rubrikerna: Förneka svaghet, begränsa avslöjandet av sig själv och omdefinie-

rad styrka. De män som hade diagnostiserad depression kände sig lägre ner än andra 
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män, upplevde depression som svaghet, upplevde rädsla att andra skulle få reda på det, 

rädsla för att bli kallade galna, rädsla för utfrysning och förföljande samt oro för margi-

nalisering av andra. (May et al. 2014): 

”Psykiatern var studenternas psykiater, så jag slutade att gå där för att mina vänner lätt kunde få 

reda på att jag går där”. (May et al. 2014) 

”Ingen tycker om en deprimerad person, jag menar, ”elände älskar sällskap”, förutom att de inte 

gör det”. (May et al. 2014) 

”Det är inte meningen att du ska öppna upp dig till andra män om det (depressionen). Du ska 

verka självsäker och stark och ska utföra saker på egenhand... Att diskutera med andra mänskor 

minskar på ditt värde... så jag borde inte prata om det”. (May et al. 2014) 

 

Det förekom även tankar om att bli bemött med empati: 

”Empati är bra i små doser, men för mycket empati, välgörenhet och beskyddande... Blir någon-

ting som inte är stärkande för män... Jag tror det kan bli försvagande och tar bort en hel del av 

självvärdet”. (May et al. 2014) 

May et al. (2014) nämner även att de män som sökte sig till vård för depression var 

noggranna med att dölja så mycket som möjligt, som även Fields et al. (2011) beskriver 

i form av att maskulina normer ”filtrerar symptom”, det vill säga tonar ner egentliga 

känslor och symptom. Dessutom ansågs det vara ett tecken på styrka om man vägrade 

vård och/eller behandling för depression (May et al. 2014).  

”Om jag blir inblandad i behandlingen kommer jag automatiskt märka mig som någon som lider 

av depression vilket kan bli en ond cirkel att återhämta sig ifrån. Tror att jag kan hantera det 

själv”. (May et al. 2014) 

”Ju mer stigande till utmaningen (depressionen) man är, desto manligare är handlandet”. (May et 

al. 2014) 

”Män är självkämpare mot depression”. (May et al. 2014) 

Man kunde dock konstatera att sammanhang och relationer hade stor betydelse för hur 

män upplevde samband mellan maskulinitet, depression och att söka sig till vård. De 

män som hade tidigare erfarenheter av att bli accepterade av bland annat familj och spe-

ciellt av andra män, sökte sig till vård och såg det som styrka istället för svaghet. En 
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deltagare nämnde att det är lättare att acceptera vård och söka sig till vård om man har 

någon i sin omgivning som är ”i samma båt”. I resultatet nämndes att det som ansågs 

vara viktigt var att män förmedlar till andra män att det är tillåtet att söka sig till vård. 

På det sättet fick de bekräftat att det inte är en svaghet utan en ”maskulin styrka” att 

söka sig till vård, samt kunde acceptera sitt illa befinnande. (May et al. 2014): 

”Jag är inte unik, men jag har en annan erfarenhet, då min bästa vän i gymnasiet kom ut i mitten 

av klass 11, så jag spenderade hundratals timmar till att prata med honom om känslor och så... 

Dessutom är min familj väldigt öppen med om hur saker bör kännas. Jag är mycket medveten 

om att det inte är typiskt för män”. (May et al. 2014) 

”Jag tror att de som kunde hjälpa att förmedla budskapet till män, är andra män... istället för 

kvinnor... om du råkar på en stor, tuff man som delar med sig av sina känslor och försöker säga 

åt dig ”Hej, gå och sök dig till vård” ... tror jag det skulle hjälpa mera än att en ynklig flicka 

skulle säga det”. (May et al. 2014) 

3.2 Maskulina normer inom vården  

Affleck et al. (2018) nämner att forskningar gjorda i Kanada visar att det saknas samhäl-

lelig empati för män med hälsorelaterade frågor, vilket Philip Zimbordo kallar ”empathy 

gap”. Dessa forskningar visar även att kvinnor med mental ohälsa presenteras med em-

pati i större utsträckning och att media kritiserat män att de är tysta om sin depression 

istället för att uppmuntra dem att ta tag i sin depression. Detta har ett samband med nå-

got som man i forskningen kallar för ”victim blaiming” vilket på svenska betyder 

”skylla på offret”. Med det menar man att det är på grund av mäns envishet att söka 

vård, de inte får den vård de behöver. Affleck et al. (2018) vill dock poängtera att pro-

blemet inte utvecklats isolerat hos män, utan att ansvaret även ligger i sociala benäm-

ningsfaktorer, kulturella klimat samt problem i befintliga mentala hälsosystem, som alla 

har en inverkan på mäns perspektiv på psykisk ohälsa och att söka sig till vård. (Affleck 

et al. 2018)  

Frågor kring hur sociala normer inverkar på vårdpersonal samt hälsopolitiska beslutsfat-

tare framkommer i alla tre artiklar. En kvalitativ studie som Affleck et al. (2018) näm-

ner i sin forskning visar att vårdpersonal uppmuntrar ”stoisk maskulinitet” bland man-

liga cancerpatienter, att män ges färre och kortare förklaringar samt att läkare har mer 

tid för kvinnor än för män. De nämner även att sociala normer inverkar på professionel-
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las benägenhet att binda sig till emotionellt och psykiskt lidande män och om psykisk 

ohälsa har diagnostiserats anses vårdpersonal ha svårigheter att agera. I forskningen fö-

rekommer även att mentalvårdstjänster anses vara enligt normen feminiserat, med vilket 

man menar att kärnan till läkandet anses vara att tala, visa emotionell sårbarhet samt att 

djupgående avslöja sig själv, vilket är typiskt enligt normen feminina egenskaper. (Aff-

leck et al. (2018) 

Fields et al. (2011) nämner att vårdprofessioners implicita och/eller explicita genus atti-

tyder förstärker mäns övertygelse om att mentalvårdstjänster inte är lämpliga för dem, 

samt kan intensifiera och oavsiktligt validera mäns benägenhet att tona ner eller mini-

mera svårighetsgraden av psykiska symptom, i mötet med vården. Aktivt förnekande, 

mäns känslomässiga begränsning samt läkares omedvetna genus stereotyper är faktorer 

som kan bidra till svårigheter att upptäcka och identifiera depression hos män (Fields et 

al. 2011). Affleck et al. (2018) nämner att traditionella föreställningar om maskulinitet 

kan leda till genusbias, med vilket man menar snedvridningar i upptäckten av i detta 

fall depression, vilket kan leda till bristfällig vård.  

May et al. (2014) för fram i sitt resultat även positiva erfarenheter och synen på vård 

och maskulinitet:  

”Mina erfarenheter av hälsovårds aspekter jag blivit tillgiven är fenomenal. Jag kan gå in och ut och 

tala med min GP och ungefär prata om den här sortens ämnen med honom på samma sätt som jag kan 

prata med min rådgivare”. (May et al. 2014) 

3.2.1 Att utmana maskulina normer i vården 

I alla tre artiklar nämner man olika sätt man kunde undvika genusbias och därmed ut-

mana maskulina normerna i vården. Fields et al. (2011) nämner användning av olika 

skalor relaterade till depressions kriterier för män; masculine depression scale, the gen-

der role conflict scale, conformity to masculine norms samt GMDS (Gotland Male De-

pression Scale) (se figur 5). Dessutom nämns vissa huvudpunkter i vårdandet av män 

med depression vilka är: att upptäcka depression, engagera män att erkänna sin depress-

ion, ge nödvändig vård samt hänvisa till nödvändig vård. Att hjälpa män förstå och ac-

ceptera sin depression bör vara i fokus hos vårdgivare. (Fields et al. (2011) 
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Figur 5, skalor för depressionskriterier för män (Fields et al. 2011) 

 

 

Affleck et al. (2018) nämner att man bör införa en ny folkhälso-orienterad strategi som 

innehåller dokumentation, itu tagande med distala och omedelbara sociala benämnings-

faktorer för psykisk hälsa/ohälsa, samt kritisk granskning av arten av mentalvårdstjäns-

ter. Ansvaret ligger såväl hos den enskilda mannen att engagera sig i sin psykiska hälsa 

som i hälso- och sjukvårdstjänster och samhället som helhet. Förändringar kunde införas 

och på det sättet hjälpa att ta itu med den så kallade ”tysta krisen” i mäns mentala 

ohälsa. (Affleck et al. 2018) 

 

May et al. (2014) nämner genussensitivitet (se kapitel 2.1) som ett centralt begrepp i 

vårdandet och att vårdare ska förhålla sig ifrågasättande till det undergrävda, då masku-

lina ideal kan leda till att män tonar ner symptom på depression. Man bör tillåta män att 

tala om sina psykiska problem samt använda sig av så kallade open – ended-, loop- och 

prompt frågor, som uppmuntrar män att artikulera och förtydliga depressiva symptom. 

(May et al. 2014) 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I detta kapitel presenteras studiens avsikt, syfte samt frågeställningar.  

 

Avsikten med arbetet var att ta reda på hur maskulina normer inverkar på män med de-

pression i syfte att belysa vårdare hur män med depression förhåller sig till maskulina 

normer och hur det kan inverka på vården av deprimerade män. 

 

Frågeställningar för arbetet är följande:  

 

- Hurdan inverkan har maskulina normer på män med depression? 

- På vilka sätt önskar män med depression bli bemötta av vårdare?  

5 TEORETISKT PERSPEKTIV  

I detta kapitel kommer skribenten att presentera det teoretiska perspektivet för arbetet. 

Eftersom den aktuella studien är ett initierat projekt av HUS (2017), har jag valt att an-

vända mig av HUS (2017) egna värderingar som teoretiskt perspektiv för arbetet.  

5.1 HUS värderingar  

HUS står för Helsingfors Universitetssjukhus och är den största aktören inom hälso- och 

sjukvårdsbranschen i Finland. HUS har olika värderingar i syfte att uppnå en så god och 

effektiv vård som möjligt (HUS 2017). Värderingarna är: Jämlikhet människor emellan; 

patientorientering; kreativitet och innovativitet; hög kvalitet och effektivitet; öppenhet, 

förtroende och ömsesidig uppskattning (HUS 2017). Som teoretiskt perspektiv har jag 

använt mig av värderingen jämlikhet människor emellan och vad den innebär. 

5.1.1 Jämlikhet människor emellan  

Vården består av hög kvalité och gott bemötande varefter social ställning, ålder, etniskt 

ursprung, väsen eller övertygelse inte ska inverka på vården av patienten (HUS 2017). 

Alla anställda ska ha en jämlik, positiv och professionell attityd gentemot patienter, an-

höriga, kollegor och studeranden (HUS 2017). Detta understöder även sjukskötarens 
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etiska riktlinjer (terveysportti 2011) som beskriver att alla ska vårdas lika och utifrån 

patientens individuella behov, det vill säga oberoende av hälsotillstånd, kultur, överty-

gelse, modersmål, ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åsikt eller 

social placering. Detta understöds även av sjukskötarförbundet i Finland (sairaanhoitaja-

liitto 2014).  

 

Socialstyrelsen (2017 s. 85) förklarar jämlik vård som att bemötande, vård och behand-

ling ska ske och erbjudas på lika villkor till alla; oavsett personlighet, bostadsort, ålder, 

kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnicitet, religion eller sexuell lägg-

ning. Målet med detta är att uppnå en god vård och därmed god hälsa för hela befolk-

ningen (Socialstyrelsen 2017 s. 85). Dessutom för man fram tre olika principer som hör 

ihop med jämlik vård vilka är: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprin-

cipen samt kostnadseffektivitetsprincipen (Socialstyrelsen 2017 s. 86). Bland hälso- och 

sjukvårdspersonal ligger ansvaret tyngst i att upprätthålla människovärdesprincipen vil-

ket innebär att den enskilda individen bör bemötas och vårdas med respekt och om-

tanke, för att bevara individens människovärde (Socialstyrelsen 2017 s. 86). Enligt Sar-

vimäki & Stenbock-Hult (2008 s. 113) är människovärde ett värde som alla människor 

har eftersom de är människor, varefter detta blir konkret genom vilka rättigheter man 

har och hur dessa respekteras samt förverkligas. Bemötandet av individen styrs av vår-

dares attityder, beteende och kunskap, varefter individen som söker sig till vård ska 

uppleva respekt, kompetens och empati från vårdpersonalen, för att vården ska ge goda 

resultat (Socialstyrelsen 2017 s. 86). En god vård anses vara kunskapsbaserad, effektiv, 

jämlik, säker och tillgänglig (Socialstyrelsen 2017 s. 86). 

 

Med diskriminering menar man att urskilja, särskilja och särbehandla (Socialstyrelsen 

2015 s. 47). Det förekommer rapporter hos bland andra diskrimineringsombudsmannen 

att människor inte ges likvärdig vård (Socialstyrelsen 2015 s. 47). Orsakerna till detta 

kan vara att vården och samhället som helhet fungerar inom ramen av värderingar och 

attityder som dominerar i samhället, även kallade diskriminerande strukturer i samhället 

(Socialstyrelsen 2015 s. 47). De vill även poängtera att diskriminering sällan sker av-

siktligt och medvetet, utan uttrycker sig ofta som ett omedvetet, diskriminerande hand-

lande (Socialstyrelsen 2015 s. 47). Detta kan även resultera i så kallad psykisk vanvård 

som innebär oetiskt bemötande av individen vilket kan te sig bland annat genom att för-
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ödmjuka individen, klandra individen, inte beakta individens önskemål, inte lyssna på 

individen och/eller inte se individen, vilket kan resultera i att patienten känner sig rädd, 

olycklig, otrygg och/eller kränkt (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008 s. 121). Ordet van-

vård definieras även som ”att såra den sårbara” (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008 s. 

121).  

 

Enligt lagen 7§ förbud mot diskriminering (30.12.2014/1329) är indirekt och direkt dis-

kriminering mot kön förbjudet (Finlex 2014). Med direkt diskriminering anses att någon 

missgynnas av att bli behandlad sämre än någon annan i en likadan situation, i samband 

med: könsidentitet, köns uttryck, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religion, och/eller 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2015 s. 50). Med indirekt diskriminering menar 

man att individer behandlas olika i samband med kön, könsidentitet eller köns uttryck 

som med stöd av påstådda bestämmelser, neutrala kriterier samt procedurer om indivi-

den kan komma att missgynna individer genom praktiskt handlande, till exempel på 

grund av kön (Finlex 2014).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (kapitel 1) 10§ Tjänsternas tillgänglighet och lika tillgång 

till tjänster säger bland annat att kommuner och samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt 

ska se till att den service de ansvarar för ska ordnas på lika villkor och vara tillgänglig 

på lika villkor för alla inom samkommunen eller kommunen (Finlex 2010a). Man anser 

även enligt 3§ Definitioner 1) Hälsofrämjande verksamhet, att all verksamhet vars mål 

är att upprätthålla och förbättra hälsa, arbetsförmåga, funktionsförmåga och/eller att fö-

rebygga sjukdomar, olyckor och andra hälsoproblem samt påverka hälsans benämnings-

faktorer, ska stärka den psykiska hälsan och minska hälsoskillnaderna mellan befolk-

ningsgrupper (Finlex 2010b).  

 

Jämlik vård innebär dock inte att behandla alla lika i alla situationer, eftersom även det 

kan leda till ojämlik vård. Med detta menas att om man behandlar alla lika tar man inte i 

beaktande individuella behov och förutsättningar. Till exempel är män och kvinnor del-

vis lika och delvis olika och kan ibland vara i behov av likadan vård, medan de i andra 

situationer kan vara i behov av vård anpassad till det egna könet. Det är utmanande att 

veta när vården ska vara lika och när den ska vara olika emellan könen för att undvika 

diskriminering och därmed ojämlik vård. Enligt Smirthwaite kan det finnas risk att 
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bortse och/eller överdriva könsskillnader när de egentligen skulle ha betydelse i vården 

av individen. Smirthwaite för även fram att det finns maskulina normer i vården som 

orsakar att depression bland män inte upptäcks i lika hög grad som hos kvinnor vilket 

kan leda till att män inte får den vård de skulle behöva. Det kan förekomma föreställ-

ningar om kön i vården vilket kan inverka på förhållandet till individen. (Socialstyrelsen 

2015 s. 54 - 55) 

 

Socialstyrelsen (2015 s. 57) nämner att genom att fråga sig själv och kollegor följande 

frågor, kan man förebygga diskriminering: Vilka utsatta grupper finns i idag? Hur ser vi 

på dessa grupper och varför har vi de uppfattningar vi har? Kan det vara så att vi idag 

gör saker mot patienter som i framtiden kan tolkas som övergrepp? Har ni varit med om 

att en patient har uttryckt känsla av diskriminering i mötet med vården? Har ni efter ett 

möte tänkt att en patient kanske kände sig diskriminerad? Vad hade ni i så fall kunnat 

göra annorlunda? Detta är ett sätt man kan använda sig av för att reflektera över före-

ställningar man har som till exempel vårdare.  

6 METOD 

I detta avsnitt presenteras metoden för studien. Avsnittet innehåller en beskrivning av 

vad kvalitativ studie innebär, vilka avgränsningar som gjorts i studien, hur skribenten 

gått till väga i datainsamlingen, hur skribenten gått tillväga i analysen av artiklarna samt 

skribentens etiska förhållningssätt i studien.  

6.1 Kvalitativ litteraturstudie 

Med kvalitativ forskning vill man noggrant beskriva eller tolka ett fenomen och dess 

egenskaper samt förklara och förstå fenomen, erfarenheter eller upplevelser, varefter 

resultatet av kvalitativ forskning sägs ”gå på djupet” av någonting (Forsberg & Weng-

ström 2015 s. 117). På samma sätt förklarar Henricson (2017 s. 111) kvalitativ metod 

som att studera personers erfarenheter och/eller upplevelser av ett fenomen. Primära 

syftet med en kvalitativ metod är att på basen av människors tolkning, erfarenheter och 

mening av det studerade fenomenet, skapar forskaren kunskap om fenomenet (Henric-

son 2017 s. 114). Kvalitativ metod kännetecknar att forskaren är anpassningsbar, flexi-
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bel och har ett öppet förhållningssätt till det som forskas, vilket betyder att forskaren är 

noggrann vid datainsamling och dataanalys (Henricson 2017 s. 114).  

 

Kvalitativa data ska innehålla ord, meningar och uttryck, det vill säga där människor 

formulerar sig antingen skriftligt eller muntligt och eftersom språket uttrycks samt an-

vänds på olika sätt hos individer, skapar det nyanser och variationer i resultatet (Jacob-

sen 2012 s. 62). Relaterat till den aktuella studien har skribenten därför valt narrativa 

artiklar för studien, det vill säga artiklar som innehåller intervjutext. Ordet narrativ 

kommer från latinets narrae som på svenska betyder berätta, men all intervjutext räknas 

inte till narrativ, till exempel kortfattade svar på frågor, konkreta beskrivningar av 

någonting eller uppräkningar av något slag, räknas inte som narrativa texter (Henricson 

2017 s. 206 - 207).  

 

Kvalitativ forskning som utgår från empiri ska ha två krav: trovärdighet och pålitlig-

het som med ett ord kallas reliabilitet samt giltighet och relevans som kallas validitet 

(Jacobsen 2012 s. 21). Dessa blir relevanta i den aktuella studien, varefter skribenten 

haft detta i beaktande med tanke på val av ämne (giltighet och relevans) och val av ar-

tiklar (trovärdighet och pålitlighet).  

6.2 Problemavgränsning  

Skribenten har avgränsat studien genom att fokusera på män som är födda som biolo-

giska män samt identifierar sig som män. De skulle ha antingen självidentifierad de-

pression eller formellt diagnostiserad depression och skulle vara i vuxen ålder, det vill 

säga 18 år och uppåt. I början av processen var den geografiska avgränsningen Norden, 

vilket i ett tidigt skede visade sig vara för smalt område för relevanta artiklar för stu-

dien. Detta ledde till att avgränsningen utvidgades till Europa som också visade sig ha 

begränsat antal relevanta artiklar, varefter avgränsningen utvidgades till hela världen. 

Dock har olika kulturer och samhällsskillnader i relation till Finland tagits i beaktande i 

val av artiklar, med tanke på studiens reliabilitet och validitet.  

 

Artiklarna skulle vara högst åtta år gamla med tanke på reliabilitet och validitet. Artik-

larna skulle ha huvudfokus på män, men även artiklar med båda könen inkluderades i 



26 

 

studien om huvudfokus var på män eller lika mycket på båda könen. Artiklar med hu-

vudfokus på kvinnor inkluderades inte i studien och den aktuella studien presenterar 

endast resultat som berör män, eftersom män är studiens analysenhet.  

 

Som urvals strategi användes ett strategiskt urval vilket inkluderar informanter som har 

mycket att berätta om ett fenomen (Forsberg & Wengström 2015 s. 128) och i detta fall 

män med erfarenhet av depression. Artiklarna som valdes skulle vara personliga berät-

telser av män med erfarenhet av depression, eftersom skribenten ansåg att det skulle ge 

djupare förståelse för fenomenet. Dock inkluderades en artikel som inte var narrativ (be-

rättande), utan var en litteraturöversikt och fallstudie. Även en artikel som inte inklude-

rade depression användes i den aktuella studien. Användningen av dessa artiklar har kri-

tiskt granskats med tanke på studiens reliabilitet (se kapitel 8.3).  

6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gick ut på en blandning av fritextsökning, specialiserad sökning, ma-

nuell sökning och browsing. Fritextsökning och Specialiserad sökning är två sätt man 

kan använda sig av för att söka information i en databas och/eller katalog. Fritextsök-

ning är det vanligaste sättet att söka på internet. Då man googlar gör man en fritextsök-

ning, det vill säga man skriver in ett ord i sökrutan och klickar på sök, varefter det 

kommer upp relevant information för ämnet. Specialiserad sökning är en specifikare 

sökning och då man till exempel använder sig av ”avancerad sökning” i en databas eller 

katalog, gör man en specialiserad sökning. (Henricson 2017 s. 87) 

 

Med browsing menar man till exempel att bläddra i böcker och/eller på internet varefter 

man hittar och väljer ut material som verkar intressant (Henricson 2017 s. 87). Manuell 

sökning innebär bland annat att man utifrån en intressant och relevant artikels referens-

lista hittar flera artiklar som passar in på studiens problemområde (Forsberg & Weng-

ström 2015 s. 64). I den aktuella studien har skribenten använt sig av specialiserad sök-

ning i olika databaser, vilket innebär att man i databasen väljer rubriken ”avancerad 

sökning” för att på det sättet göra en noggrann sökning (Henricson 2017 s. 87). Data-

bassökning innebär att man i olika databaser på internet skriver in relevanta sökord för 

studiens syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström 2015 s. 64 – 65). Det finns 
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databaser på internet som är gratis och avgiftsbelagda, gäller även databaser som finns 

på olika bibliotek (Forsberg & Wengström 2015 s. 64 – 65). Dessa finns till för att hitta 

artiklar på ett smidigt sätt, utan att behöva söka igenom olika tidskrifter för att hitta en 

artikel (Henricson 2017 s. 82).  

 

I den aktuella studien sökte skribenten efter artiklar på svenska, finska samt engelska 

och har gått till väga på följande sätt för att hitta artiklar för studien: Start.arcada.fi -> 

verktyg -> Libguider -> vård -> Artiklar och databaser. Skribenten har därmed använt 

internationella databaser inom vård som varit avgiftsfria och de valda artiklarna var av-

giftsfria. Studiens artiklar är valda från skolans (Arcadas) databaser SAGE och EBSCO 

(Academic Search Elite) samt från Google Scholar. Även andra databaser användes i 

sökningen av artiklar. Dock uppnådde inte dessa databasers artiklar kriterierna för stu-

dien då artiklarna var avgiftsbelagda, otillgängliga eller ovetenskapliga, varefter skri-

benten inte kunde använda dessa artiklar i studien.  

 

Sökord som skribenten använde i databassökningen kombinerades med så kallade boo-

elska operatorer vilka är AND, OR och NOT. AND kräver båda orden i sökresultatet 

till exempel ”Men AND Depression” och på det sättet begränsar sökningen. OR an-

vänds för att utvidga sökresultatet till exempel ”Depression OR Mental illness” och 

NOT används för att begränsa sökresultatet genom att ange det ena men inte det andra 

till exempel ”Depression NOT Mental illness” [se bilaga 4]. (Forsberg & Wengström 

2015 s. 69)  

6.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Studiens valda artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys. I detta kapitel presen-

teras vad innehållsanalys är och hur skribenten gått tillväga. Beskrivning av artiklarna 

som analyserats hittar man som en bilaga i studien (se bilaga 3).  

 

Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt man kan använda för att analysera data systema-

tiskt och objektivt. Det är sätt att beskriva och kvantifiera det forskade objektet varefter 

man ofta kallar det en process där man skapar kvantifierade kategorier. En kvalitativ 

innehållsanalys anses basera sig på hur många gånger någonting inträffar i materialet. 
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Analysen resulterar i kategorier, begrepp, begreppssystem, begreppskarta eller modell, 

som beskriver fenomenet som studerats. Forskningens syfte och frågeställning styr hur-

dant innehåll som analyseras i materialet. (Kyngäs & Vanhanen 1999 s. 4 - 5) 

 

Man kan göra innehållsanalys på två sätt, induktivt och deduktivt. I denna studie har 

skribenten valt att använda sig av en induktiv innehållsanalys enligt Kyngäs & Vanha-

nen (1999). 

6.4.1 Induktiv innehållsanalys  

Induktiv innehållsanalys börjar med att välja en analysenhet för materialet. Analysen-

heten styr forskningen samt forskningskvalitén. Den kan vara ett ord, en mening, en 

kombination av ord, ett uttalande, ett sidantal, en bokstav, ordantal, mängden deltagare i 

diskussionen eller tiden för diskussionen. Efter vald analysenhet läses materialet igenom 

några gånger för att få ett botten för analysen. Man kan ställa frågor som: Vem berättar? 

Var händer detta? När händer detta? Därefter beskriver man materialet med hjälp av 

kondensering, gruppering och abstrahering. (Kyngäs & Vanhanen 1999 s. 5) 

 

Kondensering: Innebär att koda uttryck som hör ihop med forskningsproblemet. Samti-

digt som man läser artiklarna ställer man frågeställningarna för studien, varefter man 

skriver upp i artikelns marginal vilka svar på frågeställningen som framkommer. De ut-

tryck som framkommer i artiklarna ska skrivas med så lika termer som möjligt. De rele-

vanta uttryck som framkommit i artiklarna bildar sedan tillsammans listor som kan kal-

las för ”undersökningslistor”, vilket är första stadiet för bildandet av kategorier. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999 s. 5) 

 

Gruppering: Parar ihop kodade och uttryckta saker, som ser ut att höra ihop. I denna fas 

ska man söka efter likheter och olikheter. De uttryck som hör ihop bildar en kategori 

som man sedan namnger med ett beskrivande namn för kategorins innehåll. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999 s. 6 - 7) 

 

Abstrahering: Analysen fortsätter med att kombinera kategorier med likadant innehåll 

till huvudkategorier. Dessa kategorier namnges efter innehållet, det vill säga subkatego-
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rierna som skapat huvudkategorin. Man fortsätter att bilda kategorier så länge som det 

är möjligt och meningsfullt. Med hjälp av allmänna begrepp formar man en bild av 

forskningsobjektet. (Kyngäs & Vanhanen 1999 s. 7) 

 

Skribenten läste igenom varje artikel tre gånger, två sista gångerna läste skribenten end-

ast igenom resultatet, eftersom skribenten valt att analysera endast resultatet i artiklarna. 

I artiklarnas marginal skrev skribenten relevanta uttryck som svarade på den aktuella 

studiens frågeställningar och detta gjordes utifrån varje artikels resultat. De negativa 

påståendena markerades med grön färg, medan positiva påståenden markerades med gul 

färg. Uttalanden som gällde frågeställning nummer två markerades med orange färg. De 

uttalanden som hade ett samband i varje enskild artikel bildade subkategorier, dessa 

subkategorier lades sedan ihop för att bilda subkategorier under studiens huvudkatego-

rier, som tillsammans bildade studiens resultat.  

 

I nästa kapitel presenteras hur skribenten gått etiskt tillväga i utförandet av studien.  

6.5 Etisk reflektion  

Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder vana, seder och bruk, tradition, 

anda, samt karaktär (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008 s. 35). Skribenten har gått etiskt 

till väga i studieprocessen enligt Arcadas etiska råd sedan 2008: ”God vetenskaplig 

praxis i studier vid Arcada” (2008), enligt forskningsetiska delegationen i Finland som 

publicerades år 2012 (Yrkeshögskolan Arcada 2008).  

 

Skribenten har valt artiklar som är ”peer reviewed” och tillgängliga i ”full text” för att 

säkerställa att de är vetenskapliga och därmed användbara i studien. Dessutom har skri-

benten översatt artiklarna från engelska till svenska för att säkerställa att skribenten har 

en korrekt uppfattning om innehållet i artiklarna. För att undvika fabricering och/eller 

förfalskning av materialet (Yrkeshögskolan Arcada 2008) har skribenten genom studi-

ens gång ärligt presenterat olika källors information och litteratur på ett korrekt sätt ge-

nom att även presentera data som inte stämmer överens med skribentens förhandsupp-

fattning om studerade fenomenet. Dessutom har skribenten varit noggrann med att hän-
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visa till alla använda källor (nätsidor, böcker, artiklar,) för att undvika plagiering 

och/eller stöld av material (Yrkeshögskolan Arcada 2008). 

7 RESULTAT 

Skribenten valde att analysera endast artiklarnas resultat med tanke på relevans för den 

aktuella studiens syfte och frågeställningar. I följande avsnitt presenteras resultatet för 

studien. Studien hade två frågeställningar: 1) Hurdan inverkan har maskulina normer på 

män med depression? 2) På vilka sätt önskar män med depression bli bemötta av vår-

dare? varefter resultatet delades upp enligt dessa. Resultatet börjar med frågeställning 

ett och fortsätter med frågeställning två. I resultatet förekommer uttalanden av deltagare 

(män med depression) i form av citat, varefter skribenten har översatt dessa citat från 

engelska till svenska. De ursprungliga citaten finns som bilaga i studien (se bilaga 1).  

 

I frågeställning ett förekom två huvudkategorier: Negativ inverkan och Positiv inverkan 

som ytterligare delades in i tre subkategorier (Undvika vård; dölja egentliga känslor; 

uttrycka externa beteenden och metoder). I frågeställning två förekom två huvudkatego-

rier; Förtroendefull vårdkontakt och effektiv vårdkontakt.  

 

 

FRÅGESTÄLLNING 1  

7.1 Negativ inverkan  

Att fullfölja plikt (arbete), vinna framgång samt bevara autonomi och frihet ansågs vara 

kopplade till maskulinitet (Valkonen & Hänninen 2012). Det förekom även typiska 

manliga krav som inkluderade produktivitet, självförtroende, styrka, stoiskhet samt tuff-

het, medan en känsla av lycka inte inkluderades i maskulinitet och att vara man 

(Rochlen et al. 2010). Detta resulterade i att det inte ansågs vara ett problem för en man 

att inte vara lycklig (Rochlen et al. 2010).  
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Den största inverkan på män med depression var maskulina normer med negativ följd. I 

detta kapitel presenteras resultatet i form av maskulina normers negativa inverkan på 

män med depression.  

7.1.1 Undvika vård   

Det ansågs feminint att ha ett hälsofrämjande beteende samt ansvar för sin hälsa (Coles 

et al. 2010). Männen var motvilliga till vård för depression eftersom det ansågs vara 

tecken på svaghet och otypiskt maskulina ideal, varefter de föredrog att självständigt 

hantera sin depression (Oliffe et al. 2012; Danielsson et al. 2011; Johnson et al. 2012). 

På samma sätt framkom det att män självständigt ville lösa sina problem och var därför 

skeptiska till att vidta åtgärder, till exempel medicinering för depression (Rochlen et al. 

2010). Det förekom även uttalanden i form av att ”prata inte hjälper” (Valkonen & 

Hänninen 2012) och ”om prata hjälper kan jag hjälpa mig själv” samt ”manliga män sö-

ker sig inte till vård” (Johnson et al. 2012). Depression i sig ansågs avvika från masku-

lina ideal varefter det ansågs minska känslor av skam att inte söka sig till vård (Johnson 

et al. 2012).  

 

Bland män förekom rädsla i olika former vilket ledde till att de undvek att avslöja sin 

depression och därmed undvek vård: 

”Jag bara kände, `å nej, jag är man och kan hantera det, det kommer inte att besvära mig` och jag har 

definitivt, definitivt, definitivt problem med att liksom fråga efter hjälp, vill liksom inte ta upp någon-

ting. Inte endast p.g.a. det faktum att jag känner att jag inte borde; känner jag mig även rädd att de 

kommer att döma mig och så.” (Johnson et al. 2012) 

”Om någon söker hjälp, liksom går någonstans för rådgivning... kommer hans vänner att skratta åt ho-

nom.” (Oliffe et al. 2012) 

Det förekom även rädsla att möta verkligheten och det riktiga jaget om man söker sig 

till vård för depression:  

”Jag är rädd, för vad jag skulle säga, vad jag skulle göra. För när jag går ut ur det här rummet (från in-

tervjun) kommer jag inte att hantera det. Jag skulle klara av att gå tillbaka till mitt liv som det var. Om 

jag går och ber om rådgivning måste jag gå igenom alla steg. Jag är rädd för det, rädd för att vara rakt 

på sak... Jag är rädd för att få reda på det egentliga problemet, varför jag röker gräs varje dag. Jag är 

rädd för vem jag egentligen är.” (Johnson et al. 2012) 
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”Jag borde lämna alla mina trygga nätverk och börja sträva efter ett mål, men jag är inte intresserad i 

vad det kunde medföra.” (Valkonen & Hänninen 2012) 

En man förklarade hur kroppens varningssignaler eller sjukdomstillstånd läggs åt sidan 

för att inte behöva åtgärda dem. Detta fall gällde inte depression utan förhållningssätt 

till svåra situationer och svåra känslor överlag. Han förklarade detta som att lägga en bil 

i garaget då den är sönder, istället för att föra den på service för att åtgärda problemet:   

”Du borde behandla din kropp som en bil, om någonting går fel med din bil, lägger du in den i gara-

get.” (Coles et al. 2010) 

Det förekom även uttalanden om att ignorera depression, både medvetet och omedvetet, 

vilket ledde till att män inte förstod att söka sig till vård: 

”I mina tankar förutsätter frågan igenkännande av depression, och så, ett medvetet svar på den medve-

tenheten, att jag inte är säker – jag är inte säker att jag någonsin gjorde det (märkte depression). Jag 

tror inte att jag försökte gömma det (depressionen). Jag tror jag försökte ignorera det eller låtsas som 

att det (depressionen) inte fanns.” (Rochlen et al. 2010) 

En man talade även om en vän som inte hade sökt vård eller varit på allmän hälsokon-

troll, tills han kollapsade på en fotbollsmatch: 

”När de senast tog honom (vännen) till doktorn, frågade de när han senast haft en hälsokontroll. Han 

sade `Tja, när jag var inom nationella tjänster`, som var för 50 år sedan. Det är sant, män går bara inte, 

förrän de känner sig riktigt dåliga, går de inte till läkare.” (Coles et al. 2010)  

Män föredrog även att självdiagnostisera sig före de sökte vård, vilket ansågs vara ett 

tecken på problemlösning som ansågs som ett maskulint drag: 

”... Att läsa, timme efter timme efter timme (om symptom), absorbera allt du bara kan, kommer du an-

tagligen att komma till insikt, och självdiagnostisera dig själv, och då vara redo att få vård och söka 

sig till vård.” (Johnson et al. 2012) 

Att söka sig till vård var ett sistahandsalternativ för de flesta männen. I de flesta fall 

ville män inte erkänna depression eftersom de då måste vidta åtgärder, därmed ansågs 

även förnekelse av depression som ett lättare alternativ (Rochlen et al. 2010).  
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7.1.2 Dölja egentliga känslor 

En annan negativ inverkan var att män dolde egentliga känslor. Män minimerade svå-

righetsgraden av depression, minimerade omfattningen av behov av vård samt begrän-

sade avslöjandet av depression (Johnson et al. 2012). Männen betonade att män ofta ses 

som individer som undviker känslor, framstår starka och aldrig gråter (Rochlen et al. 

2010). De föredrog att dölja känslor, smärta, sjukdom (depression), sårbarhet, tårar, 

nedstämdhet, sorg, skörhet och svaghet (Coles et al. 2010; Danielsson et al. 2011; Oliffe 

et al. 2012; Rochlen et al. 2010). Erkännandet av depression orsakade skam och stigma 

(Valkonen & Hänninen 2012) varefter de ville skydda det maskulina självet genom att 

inte avslöja depression (Johnson et al. 2012):  

”Min roll som man, är att vara stark. Det är svagt att vara deprimerad och gråta.” (Rochlen et al. 

2010). 

”Jag menar, det är svårt att visa känslor... som en man kan jag inte förklara... Du visar bara inte käns-

lor framför dina vänner. Jag spelade fotboll, ishockey, boboll, varje sport förknippat med män... du vi-

sar aldrig känslor eftersom du då uppfattas som svag, eller hur.” (Oliffe et al. 2012) 

”Män är tjurar och de bara fortsätter, jag tror att de inte accepterar sjukdom så bra och därför försöker 

gömma det.” (Coles et al. 2010)   

”Det är en maskulin sak att du inte vill att andra ska se de där svagheterna i dig, så du berättar inte för 

någon.” (Coles et al. 2010) 

Män ansågs även ha en ”själv mask” och ett försök att ”se bra ut till varje pris” 

(Rochlen et al. 2010): 

”Jag mår jättedåligt ibland, jag vill inte raka mig, jag vill inte göra det, och det är som, jag gör det 

ändå, eftersom jag inte vill att någon ska veta. Så jag fräschar upp mig, rakar mig, retar till mig, går ut 

i världen och ingen vet.” (Rochlen et al. 2010) 

”Jag talar inte med någon vet du. Egentligen har jag alltid varit den typen som håller allting inom mig. 

Du samlar allt i en liten låda och det kan ligga där ända tills den exploderar.” (Danielsson et al. 2011) 

”Jag har märkt att, helvete, om det är någonting som verkligen trycker ner mig, väldigt mycket, går 

jag och bär på det. Då det är någonting, vill jag inte prata, jag går och bär på det och slåss med pro-

blemen för mig själv. Jag går och slåss med mina demoner tills jag själv har överkommit dem.” (Da-

nielsson et al. 2011) 
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Det förekom en tendens att söka sig till vård för andra bekymmer än det aktuella pro-

blemet, varefter man dolde och förvrängde de egentliga känslorna: 

”Jag var som, jag behöver inte hjälp för min ätstörning, jag behöver hjälp för att min flickvän inte vill 

ha mig mera och jag inte kan hantera det och jag kommer att ta livet av mig om jag inte får hjälp.” 

(Johnson et al. 2012) 

samt glömma och dölja smärtsamma känslor och tankar med hjälp av olika aktiviteter: 

jobb, droger, alkohol med flera: 

”Det är som att vara en skådespelare, jag vet varför jag är där (på jobbet), jag jobbar alltid så bra som 

möjligt. Jag har väldigt hög moralstandard vad gäller arbete. Det är bättre att jobba än att tänka.” 

(Valkonen & Hänninen 2012) 

”Jag jobbar 60 timmar i veckan. Du dricker, röker gräs, och läser, du vet, roman efter roman. Alla sor-

ters aktiviteter för att hålla tanken borta från det (depressiva känslor), du vet, och jag ser människor, 

män, göra det hela tiden, speciellt arbetsnarkomaner, alkoholister, öh, du vet, spendera 120$ på stripp-

klubben varje vecka.” (Rochlen et al. 2010) 

En sons uttalande om sin far som mistat sin fru (sonens mamma): 

”Ända gången jag såg honom gråta var på Julafton, då hade han tårar i ögonen. Efter det såg du inte en 

tår i den gamla mannen (pappan), men han ville inte prata om det, antingen ville han dölja det från oss 

på något sätt, så att det (moderns bortgång) inte skulle kännas värre för oss. Istället bet han ihop och 

jobbade helvetet ur sig själv.” (Danielsson et al. 2011) 

Eftersom män dolde de egentliga känslorna och höll allting inom sig kunde man se ett 

mönster hur illa befinnandet utvecklades och uttryckte sig i form av externa beteenden 

och metoder, som därmed presenteras i nästa kapitel.  

7.1.3 Uttrycka externa beteenden och metoder  

En av de centralaste faktorer som framkom i artiklarna var att männen uttryckte externa 

beteenden och metoder för att täcka depressivt tillstånd, täcka svaghet, täcka skörhet 

och täcka nedstämdhet. De ville täcka så kallade enligt normen ”icke feminina” känslor, 

genom att överskugga och överväga all svaghet förknippat med depression. Det före-

kom att män ville täcka smärtsamma känslor med aktiviteter, arbete och/eller droger 

(Rochlen et al. 2010). Även aggression gentemot familj förekom i flera fall.  
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7.1.3.1 Aggression gentemot familj 

Männen upplevde kraftiga känslor och uttryckte ofta ilska, till och med fysiskt våld 

gentemot bland annat familjen, eftersom familjen ansågs vara en trygg punkt som skulle 

förlåta och förstå deras beteenden oberoende. (Oliffe et al. 2012):  

”Om jag blir arg på min familj kan vi bara säga förlåt senare och saker vill reda ut sig. Jag tror att jag 

känner mig mer bekväm att vara mig själv inför min familj, därför blir jag arg och uttrycker ilska mot 

dem.” (Oliffe et al. 2012) 

”Jag var bara rasande på min mamma och de gånger jag var arg på min pappa slog jag faktiskt min 

pappa en gång, och så kom en hel del ilska upp också, jag tycker det var en ganska kraftig känsla som 

uppkom under min depression... absolut... mycket ilska.” (Oliffe et al. 2012) 

Detsamma gällde en man som uttryckte konstant irritation samt mobbande beteende 

gentemot sin fru (Shepard et al. 2013). Grund orsaken till hans beteende var en känsla 

av skam över att inte ha gjort något med sitt liv (Shepard et al. 2013). En annan man 

kände sig alltid irriterad och aggressiv hemma, i värsta fall kände han att han ville av-

sluta sitt liv, men kunde analysera situationen och fann därmed en vilja att leva för bar-

nen (Valkonen & Hänninen 2012). På liknande sätt kände två manliga högskolestu-

derande hur deras illa befinnande uttryckte sig i form av ilska:  

”Jag var bara ett moln av ilska, men egentligen var jag ledsen. Mådde inte bra. Jag var nere och tram-

pade i skiten, och kände att nu har jag stått här och försökt kämpa ensam, antingen går jag och söker 

mig vård eller så kommer jag att dö i att själv försöka ta mig ur det.” (Danielsson et al. 2011) 

”Killar, tuff sak att man måste vara så macho som möjligt, puberteten och så, kanske försvårar att ut-

trycka känslor verbalt. Du vet egentligen inte vad som händer, du är sliten i bitar, och sen blir du fy-

siskt aggressiv.” (Danielsson et al. 2011) 

Det hände även att män inte relaterade ilska till sin personlighet och fick därför ofta 

känslor av skam i efterhand: 

”Jag blev en väldigt ostabil person i fråga om känslor. Ibland blir jag riktigt arg för små saker... Jag 

tycker verkligen att det är ur karaktär... Jag är mera en glad person, inte en negativ person.” (Oliffe et 

al. 2012)  

”Jag attackerade dem, och verkade defensiv eftersom jag var irriterad, och för att jag inte lyssnade. 

Det var antagligen p.g.a. min ilska, som orsakades av så många misslyckanden de senaste sex måna-
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derna. Den tiden kände jag mig deprimerad, och i vissa stunder kände jag att jag borde straffas ef-

tersom varför betedde jag mig så?.” (Oliffe et al. 2012) 

7.1.3.2 Riskabla strategier  

Män använde sig av olika strategier för att glömma smärtsamma känslor och tankar. De 

sökte sig till vård ofta som ett sista alternativ (Rochlen et al. 2010) och beskrev att söka 

sig till vård som en ”göra eller dö” situation (Johnson et al. 2012). De sökte sig till vård 

för depression i form av akut vård och akut lidande, eftersom den sortens vård (akut 

vård) tystade svaghet för en redan upplevd förlorad maskulinitet, på grund av depress-

ion (Johnson et al. 2012). En man insåg efter en livshotande situation att han är i behov 

av vård för sitt illabefinnande:  

”Jag kommer ihåg då jag körde ner för en backe på väg 140 eller 144 på väg tillbaka från domstolen 

och tog foten bort från bromsen och tänkte, om jag inte hade rört bromsen skulle jag ha kunnat förlora 

kontrollen, det skulle se ut som en olycka, allt skulle vara över, och det var då jag tänkte att jag måste 

göra något åt detta, jag måste fara till sjukhuset, så istället för att vika höger vek jag vänster och till 

sjukhuset, skrev in mig och var där i två veckor.” (Johnson et al. 2012) 

Det förekom även att män distraherade sin psykiska smärta med hjälp av olika strate-

gier: 

”Det var en gång förra året som jag använde Lysol och egentliga wc rengöringsmedel för att tvätta 

mina händer, vilket var ganska dåligt, jag menar. Och det var smärtsamt, men åtminstone tog smärtan 

över mina tankar, vilket var en avpassning jag ville ha den stunden.” (Oliffe et al. 2012)  

”Jag dricker inte lite (alkohol)... Jag dricker lagom... och det är en sorts självmedicinering... Det lug-

nar ner mig och jag vet exakt vad jag får istället för några ansiktslösa piller.” (Oliffe et al. 2012).  

På liknande sätt förklarade en man att män håller sitt illabefinnande inom sig, varefter 

det kan ha tragiska följder:  

”Jag tror att kvinnor inte har skam över att erkänna depression till andra människor... Att diskutera 

det, men vanligtvis brukar inte män göra det... en man håller allting inom sig och plötsligt samlas allt 

som resulterar i självmord.” (Oliffe et al. 2012)  
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7.2 Positiv inverkan 

Maskulina normer hade inte endast en negativ inverkan på män med depression, även 

positiv inverkan förekom. De maskulina ideal som ledde till en positiv inverkan var 

bland annat att ”ta tag i situationen” och ”agera på konflikt” (Valkonen & Hänninen 

2012).  

7.2.1 Agera på konflikt 

Det förekom att män ansågs finna tröst i en diagnos eftersom det förstärker självbe-

härskning och triage, varefter de sökte sig till vård för depression (Johnson et al. 2012). 

Depression sågs som passivitet och därmed en motsats till enligt normen maskulina ide-

al, vilket resulterade i att män agerade och tog tag i situationen: ”du måste göra någon-

ting (till depressionen)” och det ansågs även i vissa fall lättare att be familjen än någon 

annan om hjälp (Johnson et al. 2012). Män ansåg ”agera på konflikt” som ett typiskt 

maskulint drag varefter de på olika sätt tog tag i sin depression, samt vissa faktorer som 

underlättade att acceptera sin depression, bland annat att se depression som fysisk sjuk-

dom. Män hade lättare att acceptera samt erkänna depression och vård, då det sågs som 

en fysisk sjukdom: 

”Det kan vara ett steg tillbaka från självmord om du kan få det ur dig... Jag anser att det är det bästa 

sättet och även med medicinering eftersom det är en sjukdom, det är hjärnkemi, det är inte du, det är 

bara hur du är, det är ingenting att vara generad över.” (Johnson et al. 2012) 

På samma sätt uttryckte en man att synen på depression som fysisk sjukdom skulle und-

vika stigma för sjukdomen, då han upplevde att depression borde ses lika mycket som 

en sjukdom som diabetes och hypertension:  

”Men jag tror... allmänheten borde bli utbildade om det (depression), och behandla det som diabetes 

eller hypertension. För jag har hypertension och jag måste ta piller för det för resten av mitt liv... Om 

allmänheten vet att det (depression) endast är en annan sjukdom, kanske det inte skulle finnas så 

mycket bias eller stigma.” (Rochlen et al. 2010) 

Trots att en man var chockerad efter att han fått diagnosen depression, accepterade han 

situationen och tog det på allvar:  
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”Först kände jag att det måste vara ett skämt, men sen började jag tänka på det och och var tvungen att 

acceptera att det är någonting annat som har betydelse nu.” (Valkonen & Hänninen 2012) 

En annan orsak varför män agerade på sin depression var att de var trötta på att må då-

ligt och vara förtvivlade, varefter de accepterade situationen och tog tag i den, de brydde 

sig inte mera om vad andra skulle tänka och/eller tycka:  

”Du vet, om du är trött på att vara förtvivlad och vet inte varför du vill vara förtvivlad... du har försökt 

att inte vara förtvivlad men är ännu förtvivlad, då är det dags för dig att söka dig till vård.” (Johnson et 

al. 2012) 

”Jag tänkte, nu får det vara nog. Jag hade varit så fruktansvärt ledsen i ett år. Sen har det varit en till 

period av förtvivlan, nu är det förbannat säkert nog med det. Jag kommer att avslöja det (illa befinn-

andet) rakt ut, även om de inte accepterar det. Jag kommer att säga hur jag mådde och varför och så 

vidare.” (Danielsson et al. 2011) 

En familjefar uttryckte dessutom att man som förälder har ett ansvar över att ta hand om 

sig själv så att man kan ta hand om sina barn och familj:  

”Vet du vad, du måste göra någonting (åt depressionen).” (Valkonen & Hänninen 2012) 

Det förekom även fall då män hade vilja för rehabilitering, vilja för kontroll, vilja att ta 

hand om saker, utföra hälsofrämjande aktiviteter, ha fokus, känna sig bättre och även 

kritisera maskulina beteenden (Coles et al. 2010) samt övervinna det o familjära (Dani-

elsson et al. 2011).  

 
FRÅGESTÄLLNING 2  

7.3 Förtroendefull vårdkontakt  

Det förekom upplevelser av att inte känna förtroende för att prata med någon om sin 

depression samt att det inte hjälper att berätta endast en liten del om sina bekymmer, 

utan man bör berätta allt om det ska hjälpa. De hade även tankar om att det inte hjälper 

att prata om depression, varefter det inte ansågs göra skillnad.  

 

Män hade negativa erfarenheter av vården i förhållande till deras illa befinnande, varef-

ter detta inverkade på förtroendet för vården och motivation till att söka sig till vård: 
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”Och om jag har en bild av att `Jag vet inte om det finns något som kan ändra det här`, eller `Jag vet 

inte om det finns något som kan göras`, varför då prata med någon om det om det inte kommer att 

göra någon skillnad?” (Rochlen et al. 2010). 

En man som får frågan om han berättat om sin depression för någon: 

”Nej, ingen. Ingen jag kan vara helt ärlig med. Du säger kanske endast något lite, och det hjälper inte. 

Om det ska hjälpa, måste du avslöja dig helt och hållet, då måste du presentera alla bitar av pusslet, 

annars fungerar det inte.” (Danielsson et al. 2011) 

Det förekom även negativa erfarenheter angående behandling och terapisamtal, som en 

lösning på depression, varefter det inverkade på motivationen för att återuppta vård för 

depression:  

”Jag har inte varit involverad i någon sorts behandling på en lång tid nu. Men tidigare har jag inte upp-

levt goda resultat. I grund och botten tryckte människor på mig medicinering.” (Rochlen et al. 2010)  

”Jag har problem med terapeuter, de blir bara betalda en massa pengar och, öh, lägger sin tid på det 

och gör anteckningar men de tar inte egentligen tag i det.” (Rochlen et al. 2010) 

En man hade erfarenhet över att ha tagit överdos och därmed varit i behov av akut vård. 

Han hade upplevt att så fort det primära problemet (överdosen) behandlats, lät de ho-

nom gå, utan att behandla det egentliga problemet. Han uttryckte detta som att de hade 

”snurrdörrar” till akuten, då man kommer och går (Johnson et al. 2012):  

”Du vet, när du slutar andas och har en andningstub i ditt bröst och du är i koma i en vecka eftersom 

du tagit överdos och försökt ta livet av dig och samma sekund du öppnar ögonen säger de: ”okej, vi lå-

ter dig gå nu”. Så, det är ett problem, ett stort problem. Det hände till mig några gånger.” (Johnson et 

al. 2012) 

På liknande sätt upplevde en man att han fått hjälp endast då han varit i behov av akut 

vård, men han förstod inte själv det underliggande problemet till varför han ville ta sitt 

liv:  

”Ända gången jag fått hjälp är när jag varit i slutet av, du vet, nästan barnsligt beteende, ja, som att jag 

försöker ta mitt liv och det är nästan som ett raseriutbrott, ungefär, du vet. Sökte jag mig till vård för 

något annat än det? Jag visste inte att jag gjorde det.” (Johnson et al. 2012) 
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7.4 Effektiv vårdkontakt  

Med effektiv vårdkontakt menade män att de föredrog att vårdare skulle begränsa em-

pati i mötet med dem samt ha en genuin och ärlig vårdkontakt med ett klart syfte.  

7.4.1 Begränsad empati 

Män framförde att bemötande av en vårdgivares empatiska lyssnande kan anses suspekt 

(Johnson et al. 2012). Dessutom ansågs vårdares empatiska röst förstärka skammen hos 

män (Shepard et al. 2013). Genom att undvika att direkt empatisera med mäns bekym-

mer och istället tala på ett allmänt sätt om depression och skam, kunde vårdare låta män 

själva förknippa allmänna definitionen med den egna tillvaron (Shepard et al. 2013). 

Detta gjorde att vårdare försäkrade maskuliniteten samt minskade på eventuell skam hos 

män (Shepard et al. 2013). Det ansågs även viktigt att bekräfta mannens möjligt före-

kommande externa uttryck, det vill säga tillåta honom att vara arg och uttrycka ilska 

eftersom det kunde undvika eventuella externa uttryck gentemot till exempel partner 

(Rochlen et al. 2010). KBT (kognitiv beteendeterapi) ansågs vara en tacksam form av 

terapi för män, eftersom terapin förutsätter att män själva måste vara aktiverade och 

därmed uttrycka självhantering som är förknippat med maskulina ideal (Johnson et al. 

2012): 

”Jag rekommenderar sådana saker (KBT), och sen liksom, göra vad de lär dig. Liksom, verkligen göra 

det”. (Johnson et al. 2012) 

7.4.2 Genuinitet och ärlighet 

Män önskade av vårdare att ha någon som lyssnar, bekräftar, är genuin samt ville ha en 

äkta, aktiv och pålitlig vårdkontakt samt bli förstådda (Johnson et al. 2012). De nämnde 

att de föredrar effektiva- och professionella råd, de ville därmed inte bli behandlade som 

patienter inte heller som barn, de ville bli sedda som individer samt förstådda som såd-

ana (Johnson et al. 2012). De föredrog även kortsiktig, målinriktad dialog samt att tala 

om saker i direkt syfte (Rochlen et al. 2010): 

”Vi (män) kan prata om saker då det finns ett direkt syfte, inte bara för att dela erfarenheter. Jag tror vi 

(män) har en mer begränsad vokabulär då det kommer till känslor och så.” (Rochlen et al. 2010) 
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”Du vill ha kommunikation, du vill ha en person att prata med.” (Coles et al. 2010) 

Flera män ansåg att det som var till störst hjälp var att tala med andra män som var ”i 

samma båt” det vill säga självhjälpsgrupper (Valkonen & Hänninen 2011; Coles et al. 

2010; Shepard et al. 2013) eftersom det var en ”icke-dömande” miljö (Coles et al. 

2010). Män ansåg även att det är viktigt att vårdare stöder löfte och tro på behandling 

samt främjar perspektivet att de kan bli friska (Rochlen et al. 2010).  

8 DISKUSSION OCH KRITISK GRANSKNING 

I detta avsnitt presenteras en resultats diskussion var skribenten sammanfattar resultatet 

med hänvisning till tidigare forskning, samt anknyter resultatet med aktuella studiens 

teoretiska perspektiv. Skribenten diskuteras resultatet i förhållande till frågeställningar-

na, syftet, tidigare forskning samt teoretiskt perspektiv. Det förekommer även kritisk 

granskning av studien.   

8.1 Resultats diskussion  

Syftet med studien var att belysa vårdare om hur maskulina normer inverkar på män 

med depression samt hur det kan inverka på vården av dem, varefter resultatet besva-

rade de frågeställningar som utformades efter syftet. Studiens frågeställningar var föl-

jande: 1) Hurdan inverkan har maskulina normer på män med depression? 2) På vilka 

sätt önskar män bli bemötta av vårdare?  

8.1.1 Frågeställning 1 

I frågeställning ett förekom maskulina normers negativa inverkan: Undvika vård, dölja 

egentliga känslor, uttrycka externa beteenden och metoder samt positiv inverkan: 

Agera på konflikt. Negativ inverkan förekom i form av att män undvek vård eftersom de 

var rädda för att bli dömda samt rädda för att möta verkligheten hos sig själva. De ville 

även använda egna resurser så långt det går före de sökte sig till vård, eftersom det an-

sågs vara en sorts problemlösning, vilket stämmer överens med enligt normen masku-

lina drag. Män ville även dölja det egentliga lidandet med hjälp av olika strategier: Ar-

bete, rusmedel och andra aktiviteter, samt uttryckte psykiskt lidande i form av externa 
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beteenden och metoder. Det förekom även ilska gentemot familj och vänner samt utfö-

rande av riskabla aktiviteter. Detta resultat kan liknas tidigare forskning (se kapitel 3.1) 

där Affleck et al. (2018) nämner att män ofta agerar utåt istället för inåt då de mår då-

ligt samt använder alkohol, droger, har bristande impulskontroll, tar farliga risker samt 

uttrycker ökad aggression och irritabilitet. Även tidigare forskning av Fields et al. 

(2011) för fram att detta är symptom som inte inkluderas i kriterier för depression. Dock 

förekommer det i dagens läge modeller på kriterier för typiska manliga symptom på de-

pression [se figur 1], (Fields et al. 2011). Det som kan diskuteras är i hur stor omfatt-

ning dessa kriterier används och hur många som är medvetna om att dessa finns, speci-

ellt vårdare.  

Resultatet för negativ inverkan bestod även av att män såg depression som svaghet och 

som ett hot mot det maskulina självet, vilket medförde att de ville distraheras av någon-

ting. Även detta påminner om tidigare forskning var män med depression kände sig 

lägre ner än andra män. De upplevde depression som svaghet och dessutom upplevde de 

rädsla för att andra skulle få reda på det, rädsla för utfrysning, rädsla för förföljande 

samt oro för marginalisering av andra (May et al. 2014). Även Fields et al. (2011) förde 

fram i sin forskning att män ”filtrerar symptom” och därmed döljer en del av sitt illabe-

finnande, vilket påminner om den aktuella studiens resultat i mäns benägenhet att dölja 

egentliga känslor. May et al. (2014) för fram att det blir aktuellt för vårdare att använda 

sig av genussensitivitet i mötet med män och därmed förhålla sig ifrågasättande till det 

undergrävda i mäns uttryck, varefter även detta blir aktuellt med tanke på aktuella studi-

ens resultat.  

 

Maskulina normers positiva inverkan förekom i form av att män agerade på konflikt 

som ett typiskt maskulint agerande. De kunde därmed acceptera sin depression eftersom 

de i många fall var trötta på att må dåligt och såg passiviteten orsakad av depression 

som något som motsätter sig maskulina drag, varefter de tog tag i denna så kallade pas-

sivitet, som ett maskulint agerande. Även föräldrar, i detta fall pappor, ansåg att det är 

deras ansvar att ta hand om sig själva då de har familj.  
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8.1.2 Frågeställning 2 

I frågeställning två förekom två huvudrubriker; Förtroendefull vårdkontakt och Effektiv 

vårdkontakt. Vissa män hade upplevelser av att de fått vård endast då de varit nära slu-

tet, det vill säga varit nära att ta sitt eget liv. Det förekom även att män själva inte visste 

om/att det fanns ett underliggande problem till ett så kallat raseriutbrott. Även negativa 

erfarenheter av medicinering förekom, samt upplevelse av att terapeuter hade lyssnat 

men inte agerat.  

 

Män ansåg att det bästa i en vårdkontakt skulle var en effektiv vårdkontakt, vilket in-

kluderade genuinitet, ärlighet, bekräftelse samt att bli sedda, förstådda och behandlade 

som individer. De föredrog inte att bli kallade eller behandlade som patienter eller barn. 

Det ansågs även att om vårdare uttryckte tydlig empati i form av lyssnande och/eller tal, 

kunde det uppfattas som suspekt och även försvagande av mannens maskulinitet. Män-

nen föredrog en dialog med ett klart syfte; målinriktad och kortsiktig. Detta resultat kan 

även liknas tidigare forskning av May et al. (2014) där män anser att empati är bra i små 

doser, men för mycket empati kan ha motsatt effekt och därmed försvaga maskuliniteten 

samt minska på mannens självvärde. Flera män i aktuella studiens resultat ansåg att det 

som ansågs hjälpa som vårdform var självhjälpsgrupper med andra män i samma situat-

ion, eftersom det ansågs vara en ”icke dömande” miljö. På liknande sätt förekommer det 

enligt May et al. (2014) att deltagare föredrog att män som ”är i samma båt” förmedlar 

till andra män att söka sig till vård, eftersom det då kunde bekräftas som en maskulin 

styrka istället för maskulin svaghet.   

 

Nedan presenteras aktuella studiens resultat i form av två figurer, en figur för varje frå-

geställning (se figur 6 och figur 7).  
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Figur 6, sammanfattning av resultat (frågeställning 1) 
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Figur 7, sammanfattning av resultat (frågeställning 2) 
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8.2 Anknytning till teoretiskt perspektiv  

Som teoretiskt perspektiv i arbetet användes HUS (2017) värdering; jämlikhet männi-

skor emellan (se även kapitel 5.1.1), vars innehåll utvidgades med hjälp av andra källor. 

Fokus ligger på att förverkliga jämlik vård och i detta fall oberoende av kön och på in-

dividnivå samt gå enligt människovärdesprincipen som innebär att individen ska bemö-

tas med respekt och omtanke (Socialstyrelsen 2017 s. 86). Människovärdet blir tydligt i 

hur individens rättigheter respekteras och förverkligas (Sarvimäki & Stenbock-Hult 

2008 s. 113). Man för även fram att diskriminering (särbehandla, särskilja och urskilja) 

kan ske både direkt och indirekt (Socialstyrelsen 2015 s. 47). 

 

I den aktuella studiens resultat förekom mäns rädsla för att bli dömda om de avslöjar sin 

depression privat och/eller offentligt, eftersom det strider mot enligt normen maskulina 

ideal. Dessutom uttryckte män externa beteenden för att dölja sitt psykiska lidande, vil-

ket kan resultera i som Affleck et al. (2018) nämner i sin forskning; att dessa beteenden 

kan lätt bli karaktärsfrågor istället för hälsofrågor och kan därmed förlora psykisk ut-

redning. Män i den aktuella studiens resultat hade även negativa upplevelser från vården 

i form av att få hjälp först då det varit akut, dock kan man inte med säkerhet veta om 

dessa män sökt sig till vården förrän det akuta skedet. Det förekom även att det under-

liggande bekymret (depression) till sjukhusvistelsen, i detta fall överdos, inte ifrågasatts. 

Detta tyder på att det kan finnas en brist i tolkningen av mäns beteenden och metoder, i 

förhållande till deras illa befinnande. 

 

I Resultatet förekom även att män inte föredrar empatiskt uttryck och/eller empatiskt 

lyssnande i stora doser, eftersom det försvagar mäns maskulina ideal. I detta fall blir det 

relevant att förhålla sig till påståendet att jämlik vård inte innebär att behandla alla lika i 

alla situationer (Socialstyrelsen 2015 s. 54 - 55) då man bör ta i beaktande de skillnader 

att alla inte vill bli bemötta med empati, i detta fall män med depression, då det kan ha 

motsatt effekt och därmed leda till ojämlik vård av män samt avvikelse från människo-

värdesprincipen. Det blir därmed aktuellt att bemöta, i detta fall män, på individnivå.  

 

Det är utmanande att veta hurdan vård man ska förverkliga i olika situationer för att 

undvika ojämlik vård eller diskriminering. Om vårdare har förutfattade meningar om, i 
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detta fall män och psykisk ohälsa, som inverkar negativt på vården av män med depress-

ion, kan det resultera i indirekt diskriminering (Finlex 2014) och därmed avvikelse från 

lagen om diskriminering (Finlex 2014). Det kan även leda till avvikelse från människo-

värdesprincipen (Socialstyrelsen 2017 s. 85 - 86) och därmed i ojämlik vård. Det är där-

för viktigt att inom vårdpersonal ställa frågor som nämns tidigare i studien (se kapitel 

5.1.1), för att förebygga omedveten och/eller medveten diskriminering av, i detta fall, 

män med depression. 

8.3 Kritisk granskning  

I den aktuella studien valde skribenten att fokusera endast på vuxna män (18+) med an-

tingen självdiagnostiserad eller formellt diagnostiserad depression. Männen i resultatet 

var från 18 år – 68 år. Med tanke på en stor åldersskillnad inverkar det även på livssitu-

ation och syn på depression, vilket eventuellt borde tagits i beaktande i utförandet av 

resultatet. Även kulturskillnader mellan olika länder kunde ha tagits i beaktande i utfö-

randet av analys och resultat. Dock kan man konstatera att liknande tankar och känslor 

förekom hos män oberoende av ålder och ursprung, men grundorsak för till exempel 

skam kunde se olika ut beroende på ålder.  

 

I studiens resultat valde skribenten att utesluta kvinnor med depression, varefter skri-

benten inte kan uttala sig om att resultatet inte berör kvinnor. Dock kan man konstatera 

att det finns en gömd natur i mäns psykiska ohälsa och att skillnad förekommer i någon 

mån.  

En del av artiklarna som analyserades uppfyllde inte alla kriterier (se även kapitel 6.2) 

eftersom det förekom svårigheter i att hitta vetenskapliga och narrativa artiklar för pro-

blemområdet, där alla artiklar uppnådde alla kriterier. Därmed kan det inverka på resul-

tatets reliabilitet. Bland annat inkluderades en artikel vars syfte var att skaffa personliga 

tankar, erfarenheter och beslutsprocesser för män i relation till sjukvården (Coles et al. 

2010). Denna artikel inkluderade inte depression som var ett av den aktuella studiens 

huvudkriterium, dock inkluderade artikeln mäns syn på att söka sig till vård, maskulina 

normer, olika åldrars vuxna män, samt fokus endast på män (se bilaga 3). Därmed val-

des artikeln eftersom den uppnådde de flesta kriterier för studien. Då alla artiklar inte 
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uppnått samma kriterier och vissa artiklar saknade ett tydligt abstrakt med tydligt be-

skrivet syfte, metod och resultat, kan det ha en negativ inverkan på studiens reliabilitet, 

det vill säga studiens trovärdighet och pålitlighet (se kapitel 6.1). Dock uppnådde alla 

artiklar kriterier för vetenskaplig forskning (se kapitel 6.5) varefter detta stärker reliabi-

liteten.  

Eftersom skribenten valde att analysera endast resultatet i alla artiklar kan även detta 

inverka på resultatets reliabilitet då svar på studiens syfte och frågeställningar förekom 

även under andra rubriker än resultatet i artiklarna, varefter en del av relevant informat-

ion för den aktuella studien medvetet lämnats bort. Även metoden för arbetet, kvalitativ 

litteraturstudie, kan inverka på studiens reliabilitet eftersom majoriteten av deltagarna i 

artiklarna var från andra länder varefter det förekommer kulturella skillnader och sam-

hälleliga skillnader, som kan inverka på relevans för vården i Finland. Dock inkludera-

des en artikel från Finland vars resultat påminner om de andra artiklarnas resultat, varef-

ter skribenten kunde konstatera att skillnaderna inte var stora.  

8.4 Vidare forskning  

Den aktuella studien kan användas som ett hjälpmedel för vidare forskning inom pro-

blemområdet. I materialsökningen för studien märkte skribenten en förekommande brist 

på forskning gällande finländska vårdares föreställningar om kön och genusattityder, 

samt brist på intervjustudier av finländska män med depression. Därmed anser skriben-

ten en relevans för fortsatt forskning inom det aktuella problemområdet i form av inter-

vjustudier av finländska män med depression, samt intervjustudier gällande finländska 

vårdares föreställningar om kön och depression samt genus attityder, med tanke på vår-

dens utveckling i Finland. Även Affleck et al. (2018) för fram i sin forskning att man 

bör forska mera i hur föreställningar om kvinnor och män inverkar på vårdgivare och 

därmed på vilken vård som ges.  
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BILAGOR  

Bilaga 1, ursprungliga citat  

“I just felt, ‘Oh no, I’m a man and I can just deal with it and it’s not going to bother me’, and definitely, definitely, 

definitely I have problems just kind of asking for help, like I just don’t want to bring anything up. Not only the fact 

that I feel like I shouldn’t have to; I also feel scared they’re going to judge me and stuff like that”. (Johnson et al 

2012) 

 “if someone goes and gets some help, like goes for counselling … his friends are going to laugh at him”. (Oliffe et 

al. 2012) 

 “Yeah, I’d have to deal with it, ’coz when I walk out of this room I won’t have to deal with it. I’d be able to go 

back to my life the way it was. If I go to counselling, I’d have to go through all the steps. I’m scared of that. I’m 

scared of being straight … I’m scared of knowing what’s really my problem, why I smoke weed every day. I’m 

scared of who I really am.” (Johnson et al. 2012) 

”I should leave all my safety nets and leave to a quest, but I’m not interested in seeing what it would bring”. 

(Valkonen & Hänninen 2012) 

 “You should treat your body like your car. If something goes wrong with your car, you stick it in the garage”. 

(Coles et al. 2010) 

 “In my mind, the question presupposes a recognition of depression, and then, a conscious response of that aware-

ness, that I’m not sure—I’m not sure I ever did. I don’t think I was trying to hide it. I think I was trying to ignore it 

or pretend it didn’t exist”. (Rochlen et al. 2010) 

“When they took him to the doctors, they asked him when he had had his last heath check. He said, ‘Well, when I 

was in the national services,’ which was 50 years previous. It’s true, men just do not, unless they feel really bad, 

they don’t go to the doctor’s “. (Coles et al. 2010)  

 “… do a lot of reading, hours and hours and hours, absorb everything that you can and then you’ll probably come 

to the realisation, self-diagnose yourself, and then are willing to get treatment, reach out for treatment”. (Johnson 

et al. 2012) 

 “My role (as a man) is to be strong. It’s weak to be depressed and sad and cry”. (Rochlen et al. 2010) 

 “I mean it’s hard to show emotion … as a guy I can’t explain it … like you don’t show emotion in front of your 

friends. Like I played football, hockey, baseball, every sport known to man … right … you never show emotion 

because then you’re looked upon as like weak right.” (Oliffe et al. 2012) 

 “Men are the bulls and they carry on, and I think they don’t accept illness very well and therefore try to hide it.” 

(Coles et al. 2010) 

 ‘It is a masculine thing that you do not want other people to see those weaknesses in you, so you don’t tell any-

one’et.” (Coles et al. 2010)   

 “I’ll feel really bad sometimes, and I don’t want to shave. And I don’t want to do, and it’s like, but I do it anyway, 

’cause I don’t want anybody to know. So I clean up and I shave and I get tight and I go out in the world, and no 

one knows.” (Rochlen et al. 2010) 

 “I don’t really talk to anyone you know. Actually, I’ve always been more the kind that bottles everything up. You 

cram everything into a little box, and it can lie there until it explodes.” (Danielsson et al. 2011) 

 “I’ve noticed that, hell, if there is something that really weighs me down like, really heavily, I go and carry it. 



 

 

When there is something then I don’t want to talk, I go and carry it, and fight with these problems myself. I go and 

battle with my demons till I’ve overcome them myself.” (Danielsson et al. 2011) 

“I was, like, ‘I don’t need help with an eating disorder, I need help because my girlfriend doesn’t want me any 

more and I can’t take it and I’m going to kill myself if I don’t get help.” (Johnson et al. 2012) 

”It’s like being an actor // I know what I’m there for, I always work as well as possible. I have very high moral 

standards as regards working. It’s better to work than to think.” (Valkonen & Hänninen 2012) 

”I work 60 hours a week. You drink, smoke pot, and get into reading, you know, novel after novel. And all kinds 

of behaviors to keep the mind away from it, you know, and I see people, men, do that all the time, especially 

workaholics, alcoholics, um, you know, blowing $120 at the strip club every week.” (Rochlen et al. 2010) 

 “The only time in my life when I saw him cry was on Christmas Eve, and then he had tears in his eyes. After that 

you never saw a tear in the old man, but he didn’t want to talk about it, either, as if he wanted to hold it from us in 

some way; that he didn’t want us to feel worse about it. Instead, he grit his teeth and worked the hell out of him-

self.” (Danielsson et al. 2011) 

 “If we get mad at our family we can just apologize later on and things will be resolved. I think I probably feel 

more comfortable being myself in front of my family, that’s why I get angry and show my anger to them.” (Oliffe 

et al. 2012) 

 “I was just enraged at my mom and [at] times when I was mad at my dad and a time that I actually struck my dad 

once and so a lot of anger would be coming up as well and I think like that was kind of a powerful emotion that 

came up in me during my depression … absolutely … lots of anger.” (Oliffe et al. 2012) 

 “I was just a cloud of thunder but actually I was sad. Felt no good. I was down and trampled in the shit, and felt 

that now I’ve stood here and tried fighting by myself, either I’m going to seek help or I am going to die in the at-

tempt to try to take myself out of it.” (Danielsson et al. 2011) 

 “Guys, tough thing that you have to be as macho as possible, puberty and so on, perhaps makes it hard to express 

your feelings verbally. You don’t really know what’s happening, You are torn to pieces, and then you become 

physically aggressive.” (Danielsson et al. 2011) 

 “I became a really unstable person in terms of emotion. Sometimes I will be really angry over some little stuff … 

I think it’s really out of character … I’m more like a cheerful person, not like a negative person.” (Oliffe et al. 

2012) 

 “I just behaved attacking to them, and [I] seemed defensive because I was irritated, and I don’t listen. So probably 

that was because of my anger, which came because of the many failures in the last six months. And at that time I 

felt depressed, and at a certain moment, I just felt that I should get punished because why did I behave like that?” 

(Oliffe et al. 2012) 

 “I remember driving down a hill on 140th or 144th [street] coming back from the court and taking my foot off the 

brake and thinking, ‘If I just didn’t touch the brake I could just lose control, it would look like an accident, it 

would all be over’, and that’s when I thought … ‘I’ve got to do something about this, I’ve got to go to the hospi-

tal’, so instead of turning right to go to work I turned left and went to the hospital and I checked myself in and I 

was there two weeks.” (Johnson et al. 2012) 

 “There’s a time about last year when I was using Lysol and actual toilet cleaners to wash my hands, which was 

pretty bad I mean. And it was painful, but at least the pain took my mind off the thoughts, which was, it was a 

trade-off I was willing to have at that point.” (Oliffe et al. 2012) 

”I don’t drink a little … I drink a fair amount … and so I mean it’s a sort of self-medication … it chills me out and 

I know exactly what I’m getting rather than some faceless pill.” (Oliffe et al. 2012) 

 “I think women they don’t have the shame of revealing their depression to other people … discussing it, but gen-

erally men don’t tend to do that … a man keeps that inside of himself and suddenly it gathers and it comes to sui-



 

 

cide.” (Oliffe et al. 2012) 

“They might step back (from suicide) if you can get it off your chest … I feel that’s the best thing and then get 

medical treatment, because it is a disease, it’s brain chemistry, it’s not you, it’s just the way you are, it’s nothing to 

be embarrassed about.” (Johnson et al. 2012) 

 “But I think . . . the public ought to get educated about it, and just treat it like diabetes or hypertension. Because I 

have hypertension and I have to take this pill for the rest of my life . . . if the public knows that it’s just another 

illness, maybe there wouldn’t be so much bias or so much a stigma.” (Rochlen et al. 2010) 

”at first I thought it was some kind of joke but then I started to think about it and had to admit that it’s something 

else the matter now [than physical illness].” Valkonen & Hänninen 2012) 

 “You know, if you’re sick of being miserable and don’t know why you want to be miserable … [you] tried not 

being miserable but [are] still being miserable, then it’s time for you to seek help.” Johnson et al. 2012) 

 “I thought, now it’s damned sure enough. I had been so fucking sad for one year. Then it’s been another one like 

that [period of despair], now it’s damned sure enough. I will tell it straight out, even if they don’t accept it. I’ll just 

say how I felt and why, and so on.” (Danielsson et al. 2011) 

 “And if you have this sense of “I don’t know if there’s anything that can change this,” or “I don’t know if there’s 

anything that can be done,” then why talk to anybody about it if it’s not really going to make any kind of change?” 

(Rochlen et al. 2010) 

 “No, no one. No one who I can be altogether honest with. You say perhaps just a little piece, and that doesn’t 

help. If it’s gonna help, then you have to expose yourself completely, then you have to present all the pieces of the 

puzzle, otherwise it doesn’t work.” (Danielsson et al. 2011) 

 “I haven’t been involved in any kind of treatment for, for a long time now. But in the past I just haven’t ever had 

any good result. People were pushing drugs on me basically.” (Rochlen et al. 2010) 

 “I have problems with therapists. They’re just getting paid a lot of money and, uh, putting their time in and 

they’re taking notes but they’re not really taking action.” (Rochlen et al. 2010) 

 “You know, when you stop breathing and you have a breathing tube in your chest and you’re in a coma for a 

week because you’ve overdosed to kill yourself then the second you open your eyes they say, ‘Okay, we’re letting 

you go’. Now, like, there’s a problem, a big problem. That happened to me a couple of times.” (Johnson et al. 

2012) 

 “The only time I’ve gotten help is when it’s been at the very end of, you know, almost childish behaviour, right, 

like trying to end my life and it’s almost like a tantrum, a bit, you know. Did I look for help other than that? I don’t 

know that I did.” (Johnson et al. 2012) 

 “I recommend those things [CBT] and then like, doing what they teach you. Like, actually doing it.” (Johnson et 

al. 2012) 

 “We tend to talk about things when there is a clear purpose, not just to share experiences. I think that we tend to 

have a more limited vocabulary when it comes to emotion and so on.” (Rochlen et al. 2010) 

 “You want communication; you want a person to talk to.” (Coles et al. 2010) 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, beskrivning av tidigare forskning 

Artikel Land/År  Metod Syfte Resultat 

Fields, J. Andrew., 

Cochran, Sam V., 

2011,  

Men and depres-

sion: Current Per-

spectives for 

Health Care pro-

fessionals 

 

USA  

2011 

Överblick av 

kliniska rapporter 

Öka känsligheten hos 

manliga patienter som 

kan drabbas av depress-

ion samt utrusta prof-

fessionella med veten-

skapligt informerade 

strategier för att de ska 

kunna erkänna, upp-

märksamma och reagera 

på män som lider av de-

pression 

Kliniska rapporter och 

rekommendationer för 

vårdpersonal angående 

män och depression.  

May, O. T., Oliffe, 

John L., Galdas, 

Paul M., Phinney, 

Alison., Han, 

Christina S., 2014,  

College men´s de-

pression-related 

help-seeking:a 

gender analysis 

 

Kanada 

2014 

Kvalitativa inter-

vjuforskning, 21 

st deltagare: 

Högskole män i 

åldrarna 19 - 25. 

Beskriva sambandet 

mellan maskulinitet och 

mäns depressions-

relaterade hjälpsökande 

Tre rubriker förekom: 1) 

Förneka svaghet , 2) Be-

gränsad självupplysning 

och 3) Omdefinierad 

styrka  



 

 

Affleck, William; 

Carmichael, Victo-

ria, Whitley, Rob., 

2018,  

Men´s mental 

health: Social De-

terminants and 

Implications for 

Services 

 

 

 

Kanada 

2018 

Översikt och ana-

lys av tidigare 

forskningar 

Ge en översikt över 

kärnfrågor inom mäns 

mentala hälsa inklusive 

diskutera viktiga sociala 

determinanter samt kon-

sekvenser för psykia-

triska tjänster 

Faktorer som inverkar på 

mäns mentala hälsa är 1) 

Yrkes- och arbetsfrågor, 

2) Familj frågor och 

skilsmässa, 3) Negativa 

barndomserfarenheter 

och 4) andra övergångar, 

som föräldraskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3, beskrivning av analyserade artiklar  

ARTIKEL LAND/ÅR METOD 

 

SYFTE RESULTAT 

Oliffe, John L., Galdas, 

Paul M., Han, Christina 

SE.,   Kelly, Mary T., 

2012,  

Faux masculinities among 

college men who experi-

ence depression 

Kanada 

2012 

Semi-systematisk 

intervju av 25 

högskolemän i 

åldrarna 19 - 28 

som hade självi-

dentifierad eller 

formellt diagnos-

tiserad depress-

ion. 

Ta reda på vilka 

beteenden som 

kan vara vägle-

dande för hög-

skole mäns de-

pression då det 

är utmanande att 

veta vilka age-

randen och bete-

enden som är 

uttryck för de-

pression ef-

tersom vissa be-

teenden är för-

knippade med 

unga mäns mas-

kulina ideal.  

Tre olika rubriker: The 

angry man, the soli-

tary man, the risk-

reliant man.  

Johnson, Joy L., Oliffe, 

John L., Kelly, Mary T., 

Galdas, Paul., Ogrod-

niczuk, John S., 2012,  

Men’s discourses of help-

seeking in the context of 

depression 

Kanada 

2012 

Semistrukturerad 

kvalitativ intervju 

av 38 män med 

antingen själv 

identifierad eller 

formellt diagnos-

tiserad depression 

Ta reda på hur 

deltagare repro-

ducerade eller 

rekonstruerade 

den domine-

rande debatten 

om männens 

hjälpsökande för 

depression, för 

att därmed av-

Fyra olika rubriker:  

1) Självförtroende, 2) 

hjälpsökande som an-

svarsfull och själv-

ständig åtgärd, 3) Be-

vakad sårbarhet, 4) 

desperation, 5) Ge-

nuin kontakt 



 

 

göra om det 

fanns alternativa 

sätt på vilka de 

inramade deras 

hjälpsökande. 

Rochlen, Aaron B., Pater-

niti, Debora A., Epstein, 

Ronald M., Duberstein, 

Paul., Willeford, Lindsay., 

Kravitz, Richard L., 2010,  

Barriers in diagnosing and 

treating men with depres-

sion: A focus group report 

 

USA 

2010 

Deltagare från 

USA. Fokusgrupp 

diskussioner med 

45 män med erfa-

renhet av av de-

pression. Män 

skulle svara på 

vissa frågor varef-

ter svaren koda-

des m.h.a. en kva-

litativ, tema base-

rad strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öka förståelsen 

för hur förvänt-

ningarna av 

maskulina nor-

mer inverkar på 

erkännandet av 

symptom på de-

pression, lämp-

ligt hjälpsö-

kande beteende, 

reaktioner på 

maske-

rad/manlig de-

pression och re-

aktioner på vård 

av depression. 

Samt att förse 

ett brett utbud åt 

vårdgivare som 

är i regelbunden 

kontakt med 

män, bl.a. pri-

märvårdsperso-

nal, rådgivare, 

kliniska psyko-

loger 

Tre rubriker:  

1) Bristande 

överensstäm-

melse mellan 

manlig roll, 

depression och 

behandling. 

2) M

anlig typ eller 

maskerad de-

pression. 

3) R

eaktioner på 

behandling 

och behand-

lingsförskri-

vare. 

 



 

 

Valkonen, Jukka., Hän-

ninen, Vilma., 2012,  

Narratives of masculinity 

and depression  

Finland 

2012 

Halvstrukturerad 

öppen intervju av 

24 finländska 

män i 40 års ål-

der.  

Studera sam-

bandet mellan 

maskulinitet och 

depression hos 

finska män i åld-

rarna 40, som 

har självidentifi-

erad depression. 

Tre rubriker: 

1) R

ealiserad he-

gemonisk mas-

kulinitet 

2) U

ppnådd hege-

monisk mas-

kulinitet 

3) U

tmanande av 

hegemonisk 

maskulinitet 

Shepard, David S., Rab-

inowitz, Fredric E., 2012,  

The power of shame in men 

who are depressed: Impli-

cations for counselors 

USA  

2013 

Genom att 

granska litteratur 

ta reda på skam 

dess relation med 

depression hos 

män samt 

upplevelser av 

socialisationer 

som utsätter män 

med depression 

för skam. Därefter 

presentera en ram 

av strategier för 

att minska 

skammen hos 

män med 

depression, 

illustrerat av tre 

Granska 

litteratur om 

skammens roll 

för deprimerade 

män samt 

tillhandahålla 

vårdare 

rekommendatio

ner för hur 

minska skam, 

illustrerat av 

fallstudier. 

Ramen för att ta itu 

med skam: 

1) Relationsmässi

gt 

godkännande 

2) Åtkomst och 

uppfatta skam 

3) Reglera skam 

4) Omvandla 

skam 

5) Grupparbete 



 

 

fallstudier.  

 

Danielsson, Ulla E., Bengs, 

Carita., Samuelsson, Eva., 

Johansson, Eva E., 2011, 

“My greatest dream is to 

be normal”: The impact of 

gender on the depression 

narratives of young Swe-

dish men and woman  

Sverige  

2011 

Semistrukturerade 

intervjuer av 23 

st. ungdomar (11 

män 12 kvinnor) i 

åldrarna 17 - 25 

år som antingen 

studerade eller 

jobbade/sökte 

jobb samt hade 

diagnostiserad 

depression.  Del-

tagarna intervjua-

des i olika faser 

av depressionen.  

Undersöka ge-

nusets inverkar 

på sjukdomsbe-

rättelser om de-

pression, hos 

svenska kvinnor 

och män 

Fem rubriker: 

1) H

årda bilder 

2) I

dentitetspro-

blem 

3) Ö

verväldigande 

av känslor 

4) D

römmar om en 

vanlig familj 

5) F

å ett säker-

hetsnät 

Coles, Rebecca., Watkins, 

Francine., Swami, Viren., 

Jones, Susan., Woolf, Su-

san., Stanistreet, Debbi., 

2010, 

What men really want: A 

qualitative investigation of 

men’s health needs from 

the Halton and St Helens 

Primary Care Trust men’s 

health promotion project 

Storbritannien   

2010 

Fokusgruppdis-

kussion med 82 

män indelade i 10 

självvalda fokus-

grupper i åldrarna 

40 år +, eftersom 

man ville få flera 

synvinklar på ett 

och samma ämne. 

Fokus på socioe-

konomiska sam-

Skaffa person-

liga tankar, erfa-

renheter och be-

slutsprocesser 

för män i relat-

ion till hälso-

vården. 

Fyra rubriker:  

1) M

askulin kultur 

2) T

jänster för 

män  

3) I

nterpersonell 

interaktion 

4) R



 

 

 manhang.  eklam och in-

formation 

 

 



 

 

Bilaga 4, beskrivning av databassökning  

Författare och titel Databas Sökord 

 

Begränsnin-

gar 

Antal 

träf-

far 

Antal 

valda 

Hämtad, Datum:  

Fields, Andrew J., Cochran, Sam 

V., 2011,  

Men and depression: Current Per-

spectives for Health Care profes-

sionals 

SAGE gender AND 

norms AND 

men AND 

depression 

AND 

healthcare 

professionals 

AND 

attitudes 

 

 

Reviewed 

article  

2010-2018 

24 

träffar 

1 vald 17.12.2018 

May, O. T., Oliffe, John L., Galdas, 

Paul M., Phinney, Alison., Han, 

Christina S., 2014, 

College men´s depression-related 

help-seeking: a gender analysis 

EBSCO (males or 

men) AND 

help seeking 

attitudes 

AND de-

pression 

 

Fulltext 

2015-2019 

Scholarly 

(peer re-

viewed) jour-

nals 

2 

träffar 

1 vald  1.11.2018 

Affleck, William., Carmichael, Vic-

toria., Whitley, Rob., 2018,  

Men´s mental health: Social De-

terminants and Implications for 

Services 

 

SAGE masculine 

norms OR 

gender 

norms OR 

masculinity 

AND 

challenges in 

care of 

depression 

 

Review arti-

cle 

2011-2018 

 

 

40 

träffar 

1 vald 5.1.2019 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.arcada.fi:2048/ehost/breadbox/search?term=%28%20males%20or%20men%20%29%20AND%20help%20seeking%20attitudes%20AND%20depression&sid=2c7d8a46-285b-4931-b8a6-2a317b45f0a5%40sessionmgr103&vid=11
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.arcada.fi:2048/ehost/breadbox/search?term=%28%20males%20or%20men%20%29%20AND%20help%20seeking%20attitudes%20AND%20depression&sid=2c7d8a46-285b-4931-b8a6-2a317b45f0a5%40sessionmgr103&vid=11
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.arcada.fi:2048/ehost/breadbox/search?term=%28%20males%20or%20men%20%29%20AND%20help%20seeking%20attitudes%20AND%20depression&sid=2c7d8a46-285b-4931-b8a6-2a317b45f0a5%40sessionmgr103&vid=11
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.arcada.fi:2048/ehost/breadbox/search?term=%28%20males%20or%20men%20%29%20AND%20help%20seeking%20attitudes%20AND%20depression&sid=2c7d8a46-285b-4931-b8a6-2a317b45f0a5%40sessionmgr103&vid=11
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.arcada.fi:2048/ehost/breadbox/search?term=%28%20males%20or%20men%20%29%20AND%20help%20seeking%20attitudes%20AND%20depression&sid=2c7d8a46-285b-4931-b8a6-2a317b45f0a5%40sessionmgr103&vid=11
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.arcada.fi:2048/ehost/breadbox/search?term=%28%20males%20or%20men%20%29%20AND%20help%20seeking%20attitudes%20AND%20depression&sid=2c7d8a46-285b-4931-b8a6-2a317b45f0a5%40sessionmgr103&vid=11
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