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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande sjukdom som ökar världen över, 

speciellt bland unga. Unga män är särskilt drabbade då de inte söker vård i samma 

utsträckning som andra på grund av rädsla att bli förlöjligade till följd av mansnormen. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa unga mäns upplevelser av att leva med 

depression samt hur sjukdomen upplevs i relation till mansrollen. 

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Materialet har analyserats enligt manifest innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier; Att förlora kraften, vilken tar upp 

upplevelsen av att förlora energi, motivation och livskraft. En känsla av ständig kamp, 

som tar upp upplevelsen av att ständigt kämpa med egna känslor samt att acceptera 

sjukdomen. En känsla av ensamhet, som beskriver känslan av övergivenhet och 

isolering. Att försöka skapa en fasad, tar upp skapandet av en yttre fasad samt att 

försöka passa in i mansrollen. 

Slutsats: Genomgående framkommer unga mäns upplevelse av att lida i tystnad samt 

att inte vilja dela med sig av tankar och känslor. Detta orsakar svårigheter för vården att 

fånga upp, bemöta och behandla unga män med depression vilket underbygger behovet 

av vidare forskning samt en personcentrerad vård. 
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INLEDNING 

Idag lever över 300 miljoner människor världen över med depression. Från 2005 till 

2015 har förekomsten av depression ökat med över 18% (World Health Organization 

2018). I Sverige har en femtedel av befolkningen någon gång fått diagnosen depression 

(Folkhälsomyndigheten 2017). Bland unga ökar sjukdomen drastiskt och unga män är 

en särskilt utsatt grupp då de är den grupp som mest sällan söker vård. Det är därav 

väsentligt att undersöka unga mäns upplevelser av depression samt vilka faktorer som 

bidrar till att de undviker vård (Zarate 2010). 

 

BAKGRUND 

Sjukdomen och dess konsekvenser 

Hansson (2010) förklarar att depression hos unga män är vanligt förekommande och 

menar att likväl som det mänskliga livet ger oss möjlighet att uppleva känslor som 

glädje, lycka och känsla av sammanhang så utgörs det även av känslor som 

nedstämdhet, skam och sorg. Sjukdomen depression innebär dock ett komplext och 

försämrat tillstånd där den drabbade upplever ständigt dessa negativa symptom som 

försämrar livsglädje, initiativförmåga, koncentration och beslutsamhet samt självkänsla 

och energinivå. Känslor av ihållande nedstämdhet och ångest, förändringar i vikt och 

aptit, varierande ilska och apati, sömnsvårigheter eller ständig trötthet samt livsleda 

eller till och med tankar på att avsluta livet är andra vanliga symptom (ibid). För att 

diagnostiseras med depression i Sverige krävs enligt diagnosticeringsmallen DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 2013) att minst fem av ovanstående symptom hos 

patienten samt att dessa är ihållande under minst två veckor. Ofta är prognosen för 

tillfrisknande hos unga män lång. Resultatet av sjukdomen innebär därför svårigheter 

för den drabbade att sköta sitt vardagsliv. 

 

Orsaker till depression 

Enligt Hansson (2010) är orsakerna till depression hos unga män varierande ärftliga 

genetiska aspekter men framför allt yttre stressfaktorer såsom separationer, missbruk, 

hög arbetsbelastning, ensamhet och betydande trauman som en anhörigs dödsfall. 

Förhållandet mellan genetik och yttre faktorer är ytterst komplext och forskning pekar 

på en individuell sårbarhet vilken gör att somliga individer reagerar annorlunda på 

stressiga situationer och händelser. Ottosson (2015) menar att vissa personlighetsdrag 

hos unga män har visat sig ha betydelse för utvecklingen av depression, exempelvis tros 

neurotiska personlighetsdrag bidra till ökad sårbarhet för att drabbas av depression. 

Dessa personlighetsdrag kan vara betingade av både sociala, genetiska och biologiska 

komponenter.  

 

Unga män och depression 

Enligt Zarate (2010) är risken att drabbas för depression särskilt vanlig mellan åldrarna 

18-29. Denna studie fokuserar på unga män i åldrarna 15-30 då det är vanligt att 

sjukdomen utvecklas i tonåren för att sedan följa med in i vuxen ålder. Män som 

drabbas av depression i ung ålder riskerar även att berövas från ett fungerande vuxenliv 

då studier, sociala relationer och arbetssituationer i stor grad påverkas (Zarate 2010). 

 

Depression bland just unga män har ökat drastiskt de senaste åren (Socialstyrelsen, 

2017). Hansson (2010) belyser hur depression hos unga män är vanligt inom den 

svenska primärvården. Vidare påstås att minst en fjärdedel av alla unga män som 

kontaktar primärvården lider av depression eller ångestproblematik. Vidare förklarar 
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Blair (2012) att den höga förekomsten av depression världen över samt det faktum att 

den fortsätter att öka bland unga män underbygger behovet av kompetenta 

sjuksköterskor med bred kunskap inom området. Inte bara psykiatrisjuksköterskor 

möter sjukdomen utan i stor grad även allmänsjuksköterskor (ibid.). Även om 

depression är ungefär dubbelt så vanligt bland unga kvinnor som bland unga män är det 

mer än dubbelt så många unga män som unga kvinnor som suiciderar 

(Folkhälsomyndighetens 2017; Zarate 2010). Den vanligaste orsaken till att unga män 

suiciderar är till följd av sjukdomen depression (Ottosson 2015). Zarate (2010) 

beskriver hur hälften av de med depression eller självmordstankar i åldrarna 19-24 

aldrig söker vård och konstaterar att gruppen unga män med psykisk sjukdom är de som 

mest sällan söker professionell hjälp för sina besvär. 

 

Mansrollens inverkan 

O’Brian, Hunt & Hart (2005) och House, Marasli, Lister & Brown (2018) förklarar hur 

maskulinitetsnormer formar en mansroll. Denna roll präglar även hur de förhåller sig till 

sin depression. McCann, Lubman & Clark (2012) beskriver att unga män som lever med 

depression sällan berättar om sjukdomen eller söker professionell hjälp. Martin (2017) 

menar att detta stoistiska synsätt är ett vanligt förekommande drag hos unga män med 

depression präglade av mansrollen. Stoismen frambringar ideér om självbehärskning 

och oberoende vilket präglar ett stort antal unga män i hur de tvingas förhålla sig till 

ämnen som sjukdom, umgänge, känslor, osäkerhet, rädsla, ensamhet och skam. Wiklund 

Gustin (2010) belyser hur det är vanligt att unga män med depression förnekar sitt 

mående vilket kan leda till aggression, isolering eller liknande irrationella beteenden 

som en konsekvens av åsidosatta och outredda känslor. House et al. (2018) belyser hur 

många unga män ej söker vård då de inte vill bli stämplade som deprimerade. Det är av 

yttersta vikt att unga män börjar söka vård för depression för att kunna få adekvat 

behandling. Vidare beskriver Bygstad‐Landro och Giske (2018) och Zarate (2010) att 

eftersom depression fortsätter att öka bland unga så finns starka skäl att fortsätta att 

bedriva vidare forskning inom ämnet, speciellt med fokus på unga män då det är de som 

mest sällan söker vård. 

 

Vårdens ansvar 

Enligt Världshälsoorganisationen (2018) kommer sjukdomar med depressiva symptom 

fortsätta att öka och beräknas nå första plats av globala sjukdomar år 2030. Det är 

sjuksköterskans ansvar att fånga upp och förebygga insjuknande samt bidra till en 

adekvat och effektiv vård för de drabbade unga männen. Detta visar på ett stort behov 

av sjuksköterskor med kompetens gällande depression då de ofta är de första i 

vårdkedjan som får kontakt med de drabbade (ibid). 

 

Willman (2009) förklarar att målen för sjuksköterskan innefattar att konstruera 

fungerande system för att tidigt upptäcka och förebygga depression samt tillhandahålla 

en rimlig vård i syfte att främja hälsa och välmående hos unga män. Målet är att hela 

populationen ska kunna vara försäkrade om att arbetet alltid strävar mot att skapa ett 

jämlikt förhållningssätt där depression ska tas på lika stort allvar som andra allvarliga 

sjukdomar. Blair (2012) beskriver att det är viktigt för sjuksköterskan att våga fråga om 

de unga männens psykiska mående. Frågor som “Har du funderat på att skada dig 

själv?” och “Har du funderat på att avsluta ditt liv?” är väsentliga att ställa för att fånga 

upp och behandla depression. Många sjuksköterskor anser att det är svårt och 

utmanande att ställa dessa frågor. Detta innebär att det är viktigt att alla sjuksköterskor 
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är utbildade i hur unga män med depression ska bemötas och behandlas på bästa sätt 

(ibid). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Den vårdvetenskapliga teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit att ställa 

depression hos unga män i förhållande till begreppen livsvärld, lidande och känsla av 

sammanhang (KASAM).  

 

Livsvärld 

Alla situationer, erfarenheter och händelser formar tillsammans en unik livsvärld för 

unga män (Dahlberg & Segesten 2010). Livsvärld är ett filosofiskt begrepp som 

förklarar hur människan förhåller sig till sig själv och andra människor. Livsvärlden kan 

inte skiljas från den unga mannen utan snarare beskrivas som människan den betecknar 

(Ekebergh 2015; Dahlberg & Segesten 2010). När det gäller depression påverkas 

livsvärlden på olika sätt för unga män. Mårtensson & Åsberg (2016) belyser hur känslor 

som ångest, ilska och nedstämdhet kan variera och upplevas olika från person till 

person. Även om unga män uttrycker sig på liknande sätt kan det ändå finnas skillnader 

i deras upplevelse av sjukdomen. Mårtensson & Åsberg (2016) beskriver att kulturella 

och sociala skillnader kan påverka hur unga män upplever depression samt eventuella 

stigman och kunskaper kopplade till sjukdomen. Detta är något som är relevant och 

viktigt att beakta när upplevelsen av depression hos unga män ska undersökas och 

försöka förstås. 

 

Lidande 

Arman (2015) beskriver hur lidande är ett vårdvetenskapligt begrepp som ofta väcker 

starka associationer. Det språkliga verbet “lidande” beskrivs som att uthärda, vidkännas 

eller genomgå smärtsamma upplevelser och plågsamma omständigheter vilka ofta är 

förekommande symtom vid depression hos unga män. I många fall associeras lidande 

till hopplöshet, sorg, isolering, förtvivlan, rädsla och hjälplöshet (ibid). Mårtensson & 

Åsberg (2016) belyser hur lidande främst synliggörs inom depression hos unga män 

som ett emotionellt lidande genom dysfori, ångest, sorg, rädsla, livsleda och tomhet men 

även som ett fysiskt lidande genom exempelvis trötthet och bristande energi. Vidare 

beskriver Mårtensson & Åsberg (2016) hur lidandet som upplevs under depression 

slutligen riskerar att leda till att de unga männen utvecklar tankar om att skada sig själva 

eller avsluta sitt liv. Lidande är ett centralt begrepp inom depression hos unga män och 

synliggörs i många delar av livet för de drabbade (ibid). 

 

KASAM 

KASAM myntades av Antonovsky (2005) och menar att inom begreppet KASAM, som 

handlar om känsla av sammanhang, finns tre väsentliga dimensioner: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten handlar om individens uppfattning av 

omvärlden och kan variera från välordnad och stabil till kaosartad och svårtolkat 

beroende på dennes livssituation. Hanterbarheten återspeglar individens förmåga att 

hantera livets varierande situationer och händelser. Meningsfullheten handlar om 

individens motivation och avspeglar i vilken grad individens bemöter händelserna med 

allt från engagemang till uppgivenhet. Langius-Eklöf (2009) menar att ju mer begripligt, 

hanterbart och meningsfullt en individ upplever sitt liv, desto högre KASAM och hälsa 

har individen. Zarate (2010) beskriver hur KASAM är en viktig faktor gällande 

depression hos unga män då de unga männen riskerar att hamna i en ond spiral där 
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depressionen sänker deras KASAM samtidigt som deras minskade KASAM förvärrar 

sjukdomen ytterligare. (Björklund 2016). Mårtensson & Åsberg (2010) beskriver även 

samband mellan välfungerande KASAM som en skyddande och bidragande faktor för 

tillfrisknande hos patienter med depression. Den unga mannens nivå av KASAM 

påverkar i stor grad hur depression kan upplevas, hanteras, behandlas och förebyggas. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Utbredningen av depression bland unga män är ett allvarligt och vanligt problem som 

orsakar ett stort och svårupptäckt lidande vilket behöver behandlas. Eftersom fler 

kvinnor diagnostiseras med depression riskerar männen att hamna i skymundan trots att 

männen i högre grad begår suicid till följd av sjukdomen. Det finns svårigheter i att 

fånga upp unga män på väg in i eller med sjukdomen eftersom så få söker vård på egen 

hand. Åldersgruppen 15-30 år är en särskilt utsatt grupp och det existerar fortfarande 

förutfattade meningar och förvärrande stigman kring psykisk ohälsa hos unga män då 

könsnormer och manliga ideal spelar en stor roll. Detta riskerar att försvåra 

sjukdomsbilden hos unga män eftersom risken ökar för att de drabbade isolerar sig, ej 

söker vård och upplever ökade negativa känslor som skam, skuld, ensamhet, 

nedstämdhet och i värsta fall suicid. Då det inte bara är psykiatrisjuksköterskor, utan 

även i stor grad allmänsjuksköterskor inom exempelvis primärvården som möter unga 

män med depression är det väsentligt att det bedrivs mer forskning som belyser unga 

mäns upplevelser av depression för att öka deras kunskap. Denna studie kan bidra till en 

ökad kännedom och förståelse om unga mäns upplevelse av depression för både 

allmänsjuksköterskor och andra medarbetare inom vården. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa unga mäns upplevelser av att leva med depression 

samt hur sjukdomen upplevs i relation till mansrollen. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes genom en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Detta för 

att lägga fokus på unga mäns upplevelse av att leva med depression och hur det 

påverkar livet. En litteraturstudie ger även en större överblick samt fokuserar på ett 

större antal individers upplevelser än exempelvis en enskild intervjustudie Ansatsen har 

varit induktiv vilket innebär att slutsatser drogs beroende på innehållet som framkom i 

materialet snarare än att utgå från en teori eller hypotes (Henricson och Billhult, 2017). 

Dahlberg (2014) beskriver hur kvalitativ metod avser att tolka, beskriva och förstå 

människors upplevelser och känslor. Under arbetets gång har författarna skrivit olika 

delar var för sig men ständigt suttit tillsammans och diskuterat samt givit synpunkter på 

varandras text. Resultatet av detta har varit att texten konstant har omstrukturerats och 

bearbetats för att svara på studiens syfte och för att undvika att författarnas förförståelse 

har påverkat resultatet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under hösten 2018. I datainsamlingen användes relevanta 

databaser som: Cinahl, PubMed, DiVA, PsycArticles och PsycINFO. Dessa databaser 

användes då de inriktar sig på, och innehåller ett brett material inom vårdvetenskap, 

psykiatri och medicin vilket var relevant för studiens syfte. Materialet till studiens 
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resultat genererades dock slutligen endast från Cinahl samt PsycINFO då inga relevanta 

artiklar hittades i resterande databaser. De ämnesord som användes var: Depression, 

Major depression, Qualitative, Men, Male, Gender, Masculinity, Young men, 

Adolescence, Adolescent, Young adulthood, Help-seeking behaviour och Experience. I 

sökningarna användes Major depression och Depression som “Major subject heading”, 

“Major subject” eller som att finnas med i titeln på artiklarna. Ämnesorden 

kombinerades med varandra genom att använda den booleska operatorn AND i syfte att 

hitta artiklar med kombinationer av två eller flera ämnesord (Rienecker och Stray 

Jørgensen, 2018). Resterande ämnesord användes som kompletterande medel för att 

precisera och bidra till att hitta artiklar som beskrev just unga mäns upplevelser av 

depression. När tillfredsställande antal sökträffar hittades lästes abstract igenom av båda 

författarna för att säkerställa artiklarnas relevans för studien (Kristensson 2014). För 

sökschema se bilaga nr. 1. 

 

Urval och urvalsförfarande 

Studiens resultat baserades på tio vetenskapliga originalartiklar vilka författarna har 

granskat med hjälp av SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (se bilaga nr. 2). Resultatet av 

granskningen var att samtliga utvalda artiklar hamnade inom intervallet för hög kvalitet 

(se bilaga nr. 3). 

 

Inklusionskriterier: Artiklar där män blivit diagnostiserade med depression eller 

självskattade sig som deprimerade. De artiklar som valts ut har beskrivit upplevelsen av 

depression hos män mellan 15-30 års ålder samt varit primärkällor vilket innebar att 

resultatet i studien framkommit för första gången samt är skrivet av de som utfört 

studien. Detta styrker resultatets pålitlighet enligt Polit & Beck (2012). Artiklarna skulle 

ha publicerats i en vetenskaplig tidskrift samt vara bedömda och granskade av 

sakkunniga vilket säkerställdes genom att använda sök-alternativet “Peer-Reviewed” 

vid sökningar. De artiklar som använts har varit skrivna på engelska eller svenska. 

 

Exklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar publicerade innan år 2008. För att endast 

fokusera på män inom åldrarna 15-30 har artiklar där deltagarnas ålder eller kön ej 

beskrivits tydligt också exkluderats, då dessa inte kunde säkerställa att resultatet ligger i 

linje med denna studies syfte. I de artiklar där både kvinnor och mäns upplevelser 

beskrivits har kvinnornas upplevelser exkluderats. 

 

Dataanalys 

Materialet i de artiklar som används har analyserats enligt Lundman och Hällgren-

Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. Genom att inta ett objektivt, öppet och 

följsamt förhållningssätt valdes artiklar och meningsbärande enheter ut för att få en så 

objektiv beskrivning av resultatet som möjligt. Detta innebär att båda författarna har 

varit medvetna om sin förförståelse inom ämnet samt försökt tygla denna vid 

granskningen av studiens material (Dahlberg 2014). Dessa meningsenheter förkortades 

sedan till kondenserade meningsenheter vilka sedan benämndes med en kod som 

sammanfattade och beskrev materialet. De koder som överensstämde med varandra 

kategoriserades i underkategorier vilka sedan sammanfattades i olika kategorier. För att 

komma närmare själva beskrivningen av upplevelser av depression genomfördes 

innehållsanalysen ur ett manifest perspektiv vilket innebär att sträva mot att förkorta och 

konkretisera meningsbärande enheter snarare än att tolka dem (ibid). 
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Av studiens totalt tio artiklar har fem artiklar var analyserats av respektive författare för 

att sedan jämföras och diskuteras. På så vis har skillnader och likheter av dataanalysen 

identifierats och lett till att vissa kategorier har sammanställts till resultat av deras stora 

likheter. Diskussionen har innehållit förklaringar av kondenseringen för att säkerställa 

att analysmetoden har skett på ett liknande sätt hos båda författarna. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet 
 

En ung man beskrev hur 

hans tystnad nästan fick 

honom att förlora 

kontakten med två vänner 

“One young man 

described how his silence 

almost made him lose 

contact with two friends” 

Kondenserad 

meningsenhet 
 

En ung mans tystnad 

fick honom nästan 

att förlora sina 

vänner 

 

Kod 
 

Risk att bli 

övergiven 

 

Underkategori 
 

Känslan av att bli 

övergiven av 

andra 

 

Kategori 
 

En känsla 

av 

ensamhet 

 

Att upprätthålla fysisk 

hälsa och kondition var 

ett sätt för honom att 

bevara sin autonomi när 

han återhämtade sig från 

depression 

 

“Maintaining physical 

health and fitness was a 

way for him to preserve 

his autonomy 

as he recovered from 

depression” 

 

Upprätthålla fysisk 

hälsa bevarade 

autonomi vid 

återhämtning av 

depression 

Återhämtning 

genom fysisk 

aktivitet 

Återhämtning 

och acceptans 

En känsla 

av ständig 

kamp 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Alla artiklar som använts har tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationens (2013) 

riktlinjer gällande informerat samtycke, konfidentialitet kring deltagarna samt 

nyttjandekravet. Detta innebär att deltagarna i studierna ska ha ingått ett frivilligt 

samtycke om att delta i studien samt fått fullständig information om studiens intention. 

Deltagarnas personuppgifter har behandlats med konfidentialitet och kodats om vilket 

säkerställer att utomstående individer inte kan ta del av dessa. Det enda som 

framkommer angående deltagarna är deras ålder samt var studien har genomförts. 

Nyttjandekravet har uppfyllts då deltagarna i de studier som använts i resultatdelen 

blivit informerade om vilket syfte studierna haft. Författarnas avsikt med denna studie 

har varit att bidra till utökad kunskap inom det vårdvetenskapliga ämnet. Alla artiklar 

som valts ut har även genomgått en kvalitetsgranskning där etiska aspekter har beaktats 

(Forsberg & Wengström, 2013). För kvalitetsgranskningsmall, se bilaga nr. 2. 
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RESULTAT 

Efter innehållsanalys av insamlade artiklar utformades fyra olika kategorier, med 

tillhörande underkategorier, som kunde beskriva unga mäns upplevelse av att leva med 

depression. Dessa var följande: 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Att förlora kraften  

En känsla av ständig kamp Återhämtning och acceptans 

 

Utvecklandet av destruktiva 

hanteringsmetoder 

En känsla av ensamhet Att isolera sig 

 

Känslan av att bli övergiven av andra 

Att försöka skapa en fasad  

 

Att förlora kraften 

Männen uttryckte en ökad emotionell känslighet vilket bidrog till en känsla av att 

försvagas känslomässigt. Det var också vanligt att bli orkeslös och uppleva en bristande 

motivation. Detta tog sig i uttryck i att vardagliga uppgifter och sysslor som att gå upp 

ur sängen, laga mat och socialisera med andra blev mycket svåra att utföra. 

 
“...depression is you lay in your bed and you just can’t eat, sleep, cry … you’re just empty 

… it eats you alive…” (Oliffe et al., 2010) 

 

Männen hamnade i en ond spiral där de tillslut inte gjorde någonting alls till följd av 

kraftlösheten. Detta kom att ha en negativ inverkan på männens självkänsla vilket ofta 

resulterade i att de klandrade sig själva för olika saker och blev rädda för att aldrig 

någonsin uppnå vissa mål i livet. Dessa negativa och pessimistiska tankar bidrog till 

känslan av hopplöshet vilket gjorde att tankar på döden ofta var närvarande hos många 

av männen. 

 
“I wanted to die, I felt no hope at all, I just planned how I should die, and it was pretty 

awful because it felt like every step I took, a knife was stabbing me” (Wirkback et al., 

2017) 

 

Depressionen upplevdes som ett mörkt moln som begränsade alla känslor vilket bidrog 

till en känsla av att det inte fanns någonting positivt alls att fokusera på. Sysslor blev 

intetsägande, känslolösa och betydelselösa vilket bidrog till att aktiviteter som förut 

upplevdes som njutfulla och roliga istället kändes tråkiga eller rent av förfärliga. 

 
“...I should be enjoying these things, and I’m not enjoying them, and it becomes very … 

it’s almost as if … I’m being mocked by the very things I like.” (Oliffe et al., 2010) 

 

Depressionen bidrog till att förmågan att känna känslor för andra människor 

försämrades eller till och med försvann totalt. Känslolösheten ledde till att männen 

knappt orkade bry sig om sig själva och speciellt inte om andra människor. En allvarlig 



  
 

8 

 

konsekvens av detta var att viktiga relationer med vänner, partners och 

familjemedlemmar riskerade att förstöras. 

 
“...one of the reasons that we ultimately broke up was that I wasn’t feeling anything for 

her… But it was more - I felt nothing towards anyone” (Oliffe et al., 2010) 

 

Männens sexuella lust och förmåga blev kraftigt nedsatt vilket bidrog till en känsla av 

att bli reducerad till ett skal av sig själv. Nedsatta känslor för partners och sexuellt 

samliv ledde till att de som hade kvar sin sexualdrift var för likgiltiga eller omotiverade 

för att agera på den. Männen var även förvirrade angående denna likgiltighet och 

bristande sexuella lust samt jämförde sig ofta med sina vänner vilket bidrog till en 

känsla av förminskande samt misslyckande i att leva upp till de ideal de upplevde fanns. 

En avsaknad av känslor i förhållande till sexuellt samliv bidrog till ett större lidande hos 

männen. 

 

En känsla av ständig kamp 

Det framkom tydligt att männen upplevde en känsla av ständig kamp. Denna kamp 

handlade dels om att försöka förändra sin syn på sig själva och depressionen samt att 

försöka återhämta sig. Männen beskrev hur deras syn på depression ofta präglades av 

stereotypiska bilder av manlighet vilket inkluderade att inte visa sig svag eller sårbar. 

Männen upplevde att det var väsentligt att kämpa med denna bild och aktivt försöka 

förändra den. 

 
“But my own view, I’ve had to adjust it very much to my depression. Before that it was 

one of those typical, very straight images based on this stereotypical image of what a man 

is…” (Wirback et al. 2017) 

 

Den ständiga kampen männen upplevde involverade även känslor som orättvisa och 

ifrågasättande. Det var vanligt att tankar om att olika situationer och händelser under 

barndomen kommit att orsaka eller utveckla depressionen. Denna kamp präglad av 

strävan efter att skapa begriplighet kring sjukdomen ledde ofta till att sjukdomen 

förvärrades eftersom de sällan fann svar på sina frågor på egen hand. 

 
Återhämtning och acceptans 

En stor del av männens tid gick åt till att kämpa med att försöka identifiera faktorer som 

kunde bidra till återhämtning. Männen behövde kämpa med att lära sig att hantera nya 

känslor samt att öva på att uttrycka dessa. Detta var något som upplevdes som väldigt 

svårt och komplext för männen. En viktig del i återhämtningen var att skapa en 

hanterbarhet genom att öppna upp sig och prata med vänner eller närstående om sina 

problem. Det var också främjande för återhämtandet när männen kände att det fanns 

andra i samma sits som de. På så vis ökade männens känsla av tillhörighet samtidigt 

som de förstod att det var ”ok” att må dåligt. 

 

Förmågan att sträva mot att acceptera sjukdomen var väsentlig för att kunna skapa en 

begriplighet och på så vis göra kampen mer hanterbar och lättare. Vägen mot acceptans 

upplevdes dock som väldigt svår och ansträngande. Männens kamp kantades inte sällan 

av svårigheter med att lägga fokus på enbart sig själva. Ofta ägnade de sin tid åt att oroa 

sig för att andra skulle bli oroliga samt upplevde att de behövde finnas där för andra. 

För att kunna acceptera sin sjukdom och fokusera på återhämtning var det väsentligt att 

lägga mer fokus på sig själva. 
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“I was just giving too much of myself to many people… there was not enough left for me” 

(Fogarty et al. 2015) 

 

Den ständiga kampen bidrog inte sällan till att de unga männen blev känslosamma och 

grät. Detta upplevdes dock ofta som en renande process vilket ledde till ökad 

begriplighet, mycket eftersom gråten ofta kom när de väl hade accepterat att de mådde 

dåligt. Männen hade svårt för att gråta men när de väl gjorde det kändes det ofta mycket 

bättre. 

 
Utvecklandet av destruktiva hanteringsmetoder 

Eftersom de unga männen sällan berättade om hur de egentligen mådde eller sökte 

professionell hjälp för sina besvär kämpade de med att utveckla egna hanteringsmetoder 

för att ta itu med problemen. Dessa var bland annat självskadebeteenden, överdriven 

sömn, självmedicinering med alkohol och andra droger, överdriven aktivitet på till 

exempel jobbet eller gymmet samt romantiserande tankar om suicid som en faktisk 

lösning på problemet. Deltagarna upplevde en kamp med att få kontroll över sin 

situation genom dessa hanteringsmetoder. Samtliga av dessa orsakade dock endast mer 

stress och ökande känsla av misslyckande hos de unga männen. 

 

Deltagarnas val av självmedicinering med alkohol var en vanlig hanteringsmetod som 

även kom att accepteras som ett lämpligt och typiskt “manligt” hanteringssätt. Männen 

upplevde en kamp med att våga dela med sig av sina känslor samt fann det enklare och 

mer accepterat att prata om sin diagnos och mående under alkoholpåverkan. 

 
“They use alcohol to cope.. alcohol numbs them, mentally and physically so that.. they 

don’t feel those problems, it’s a little escape” (Lynch et al. 2016) 
 
“It’s only when lads have a few drinks in them they can talk about it” (Lynch et al. 2016) 

 

Att kämpa med undertryckta och outredda känslor riskerade att resultera i ilska och 

vredesutbrott vilka ofta uppfattades som ett normativt manligt beteenden. Detta 

utåtagerande sätt att hantera känslor riskerades att förväxlas med det som unga män ofta 

hyllas för när de utför våldsamma och riskfyllda sporter. Männen förklarade dock att 

trots att utbrottet gav dem en kortsiktig känsla av kontroll och makt resulterade det i 

ökade känslor av skuld, ångest och skam. 

 
“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 the 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) 

 

En känsla av ensamhet 

En övergripande känsla av ensamhet var förekommande hos de unga männen. Det fanns 

många olika faktorer som bidrog till att känslan av ensamhet förvärrades. Männen 

spenderade mycket av sin tid själva i hemmet och deltog sällan i aktiviteter. De kände 

sig ofta missförstådda eller att de sällan blev tagna på allvar vilket bidrog till en känsla 

av att det var lönlöst att söka hjälp. Det fanns även en rädsla för att stöta på 

föreställningar kring genus, maskulinitet och psykiatrisk sjukdom inom vården vilket 

bidrog till en ökad känsla av ensamhet. 
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Att isolera sig 

En vanlig företeelse hos männen var att de isolerade sig själva. Anledningen till detta 

var ofta att de upplevde en rädsla för att inte bli accepterade om de skulle berätta om 

sjukdomen.  Männen vågade sällan visa sig svaga eller sårbara vilket ledde till att de 

förlorade kontakten med vänner och familj och blev isolerade i hemmet. Männens 

försämrade hälsotillstånd ledde ofta till att de hamnade i konflikter med andra 

människor vilket bidrog till ytterligare avskärmande och isolering från andra människor. 

Denna isolering ledde till en växande känsla av ensamhet hos männen samt att de själva 

var ansvariga för att ha orsakat den. 

 
“You feel very lonely also. You feel like you don’t have anyone. You just dig yourself into 

a hole…” (Danielsson et al., 2011) 

 

I de fall isoleringen inte berodde på en rädsla att visa sig svag eller sårbar var den 

vanligast förekommande orsaken orkeslöshet samt minskat intresse för aktiviteter och 

socialisering. Männen tackade ofta nej till aktiviteter som att träffa vänner eller familj 

på grund av bristande ork eller att de oroade sig för att närstående skulle förstå att 

någonting inte stod rätt till och börja oroa sig för dem. 

 
Känslan av att bli övergiven av andra 

En starkt bidragande faktor till männens lidande var att de inte kände att de hade någon 

att prata med vilket ledde till en känsla av övergivenhet. I de fall där deltagarna 

behandlades genom samtalsterapi upplevdes en känsla av att behöva överdriva sina 

symtom eller vara mycket duktig på att argumentera för att bli tagen på allvar. 

Konsekvensen blev ofta att männen inte förstod nyttan i att prata om sina bekymmer 

vilket ledde till att de avskärmade sig ytterligare och tvingades försöka hantera ökade 

känslor av ensamhet. Känslan av övergivenhet förvärrades då de unga männen inte 

upplevde att de verktyg de fick av exempelvis samtalsterapeuter hjälpte. Detta ledde till 

att känslan av hopplöshet och maktlöshet eskalerade vilket kom att påverka de unga 

männens självkänsla och inställning till livet negativt. 

 

Männen beskrev hur deras oförmåga att vara verbalt öppna även var en bidragande 

faktor till att deras partners tillslut övergav dem. Detta förvärrade lidandet avsevärt då 

stöd och känsla av tillhörighet och sammanhang kom att påverkas negativt. Minskad 

förmåga att initiera kontakt med andra bidrog också till ökad känsla av övergivenhet 

och ensamhet. Då männen inte var bekväma med att dela med sig av sina känslor kunde 

de inte skapa nya meningsfulla relationer. 

 

Att försöka skapa en fasad 

Männen beskrev hur de arbetade hårt med att upprätthålla en yttre fasad präglad av 

typiska manliga attributer som att vara oberoende och självstyrande samtidigt som de, 

på egen hand, försökte handskas med nya svårtolkade och besvärande tankar och 

känslor. Syftet med denna fasad var att allting skulle verka vara som vanligt och att de 

mådde bra. Fasaden bidrog till att männen förnekade sina egna känslor samt dolde dem 

för andra. Alkohol och andra droger var något som männen ofta använde när de ville 

verka välmående i sociala sammanhang då de ansåg att den hjälpte till att dölja 

nedstämdhet och likgiltighet för stunden. 

 

Studiens resultat visar på att det i grupper av unga män fanns en utpräglad strävan efter 

att anamma typiska manliga egenskaper som självständighet, ledarskap, oförstörbarhet 

samt att kunna kontrollera att ens känslor inte tilläts styra över förnuftet. De unga männen 
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beskrev risken att bli förlöjligad eller exkluderad ur den manliga vänskapsgruppen på 

grund av eventuella avvikelser från den rådande mansrollen. 

 
It’s the culture of the stoic warrior and all that kind of thing.. we just don’t, it’s not okay 

to ask for help, it’s not okay to admit any kind of weakness, um, and that by pushing, by 

men pushing themselves away from getting help it’s more likely to be worse by the time 

they do ask for help” (Oliffe et al. 2012) 

 

Trots att unga män med depression själva kunde förstå att någonting var fel förnekade de 

bekymren och såg sjukvården som en absolut sista utväg. Männen beskrev känslor av att 

deras autonoma och oberoende position som män riskerade att gå förlorad om de valde 

att förlita sig på sjukvårdens hjälp. De män som tog kontakt med vården och blev erbjudna 

hjälp genom antidepressiv medicinering avvisade medicinen i ett försök att klamra sig 

fast vid ett manligt ideal. Det var vanligt att männen var rädda för att vänner skulle lämna 

dem om de fick veta hur de egentligen mådde. Den mansroll som männen upplevde 

påverkade också deras egen syn på hur de skulle hantera depressionen. Många uttryckte 

en attityd präglad av att klara av saker på egen hand. Detta ledde bland annat till en negativ 

inställning till exempelvis samtalsterapi. Normerna om hur en man ska vara bidrog till att 

männen led i tystnad. 

 
“...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.” (Danielsson et al., 2011) 

 

Detta hemlighållande och döljande av känslor ledde till att depressionen förvärrades och 

att de unga männens lidande ökade. De män som till slut inte såg någon annan utväg än 

att berätta om sina känslor för sina vänner kände ofta en känsla av skam och 

misslyckande över sin egen oförmåga att hantera sjukdomen. Ärligheten kring 

sjukdomen resulterade dock ofta i ökad känsla av tillhörighet då de unga männens 

vänner stöttade dem och ville behålla vänskapen istället för att ta avstånd. 

 

DISKUSSION 

Ett genomgående tema som framkommer i männens upplevelse av att leva med 

depression är benägenheten att hemlighålla problem, tankar och känslor samt 

oförmågan att hantera dessa vilket ledde till att de unga männen led i tystnad, ovetandes 

om varför just de drabbats samt hur de ska lyckas ta sig ur sjukdomen. En avsaknad av 

mening och tillhörighet bidrog till ytterligare isolering och avskildhet samtidigt som 

sjukdomen och lidandet förvärrades. 

 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en litteraturstudie och de artiklarna som valts har varit 

kvalitativa vilket är en av studiens främsta styrkor då det kvalitativa förfarandet syftar 

till att förstå och tolka fenomenet snarare än att förklara och beskriva det. När det 

kommer till kvalitativ forskningen menar Kristensson (2014) samt Polit & Beck (2017) 

att en studies trovärdighet omfattar begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet 

och verifierbarhet. Begreppet tillförlitlighet syftar till att granska hållbarheten i studien 

och att liknande resultat skulle framkomma om andra författare utför liknande 

forskning. Studiens tillförlitlighet fastställs även genom att kontrollera att det data som 

framkommit stämmer överens med det som skulle undersökas. I denna studie har fler än 

en person analyserat och granskat materialet för att förhindra att en enskild granskares 

förförståelse riskerar att påverka resultatet. Detta kallas triangulering, då fler än en 
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person analyserar och tolkar ett material för att undvika att en enskild persons 

förförståelse färgar resultatet. Detta bidrar till att resultatets trovärdighet stärks då datan 

som framkommit så långt som möjligt ej modifierats av författarna (ibid). 

 

En förklaring av hur analysen av materialet har gått till har givits i metoddelen för att 

förtydliga att analysen genomförts enligt en vetenskapligt beprövad metod, vilket 

stärker denna studies kvalitét. Genom att använda ett förhållandevis varierat urval av 

artiklar, som syftar till att resultera i ett mångfacetterat och nyanserat material, ökas 

tillförlitligheten och överförbarheten i studien ytterligare. Överförbarheten handlar om i 

vilken utsträckning resultatet i studien kan vara giltiga i andra liknande sammanhang. 

Hade författarna genomfört en intervjustudie istället för en litteraturstudie hade 

avståndet mellan författare och intervjuobjekt minskat vilket hade stärkt trovärdigheten. 

En litteraturstudie gjordes istället vilket ökade avståndet mellan författare och 

intervjuobjekt men också överförbarheten i studien då fler individers upplevelse av 

depression belystes (Kristensson 2014 : Polit & Beck 2017). 

 

I denna studien har tio olika vetenskapliga artiklar använts. Studierna som resultatet är 

baserat på har utförts i Kanada, USA, England, Irland, Sverige och Australien. Detta 

relativt breda geografiska urval bidrar till att studiens överförbarhet stärks. Kristensson 

(2014) menar att trots att den kvalitativa studien inte avser att generaliseras eller 

överföras till andra populationer och grupper, till skillnad från den kvantitativa studien, 

ska läsaren enkelt kunna göra en bedömning av hur pass rimlig studien och studiens 

resultat är. Detta genom att forskarna varit tydliga i sin beskrivning av artiklarnas 

innehåll, hur urvalet av artiklar gått till samt vilken populationsgrupp arbetet inriktat sig 

på. Studiens giltighet syftar till att beskriva resultatets stabilitet över tid. Detta kan 

stärks genom att det har förklarats när och hur materialet är inhämtat. I denna studie 

presenteras detta genom bifogat sökschema där material systematiskt sökts och valts ut 

(ibid). Kristensson (2014) menar att en studies verifierbarhet handlar om hur väl 

resultatet finns representerat i det material som används. I denna studie har studiens 

verifierbarhet stärkts genom citat från artiklarna som använts samt att artiklarna lästs 

igenom ett flertal gånger för att styrka dess relevans. 

 

Att urvalet av artiklar inte innehållit några geografiska kriterier syftar till att ge en mer 

generell uppfattning om unga mäns upplevelse av depression snarare än att rikta in sig 

på ett specifikt land eller en särskild världsdel. Vidare har populationen inneburit män i 

åldrarna 15 till 30 år vilket avser att inkludera män från tonåren till unga vuxna. 

Åldersspannet innefattar således de kritiska åldrarna 18-29 i vilka risken för att utveckla 

en depression är särskilt hög. Författarna har valt att utgå från forskningsartiklar som 

inte är äldre än tio år i syfte att stärka resultatets trovärdighet. 

 

Trots detta finns ett antal svagheter i studien. Studiens urval av artiklar utan geografiska 

begränsningar kan också ses som en av studiens svagheter eftersom överförbarheten kan 

blir svår att uppfylla eftersom upplevelsen av depression kan skilja sig åt beroende på 

land, kultur eller religiösa synsätt. Materialet, i form av kvalitativa vetenskapliga 

artiklar, innehåller data-analyser baserade dels på unga människor som blivit 

diagnostiserade med depression genom en traditionsenlig vårdkontakt men även 

inkluderar människor som uppfattar sig själva som deprimerade trots att de inte erhållit 

en formell diagnos. Detta innebär att gränserna för vad en depression egentligen innebär 

kan vara något oklara och subjektiva. Författarna valde att inkludera dess upplevelser då 

de uppvisat samma symtom som diagnostiserade deprimerade i form av tankar på 

döden, bristande ork och motivation samt grav nedstämdhet. Vidare har författaren John 
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Oliffe varit delaktig i fem stycken av artiklarna vilket kan påverka studiens innehåll i en 

viss riktning på grund av forskarens egna förförståelse och intresse inom ämnet. 

Kristensson (2014) menar att risken med detta är att resultatet kan bli mer 

endimensionellt och fördelen med att använda flera helt olika referenser med många 

olika författare är att materialet blir mer nyanserat och utrett vilket på så sätt ökar 

tillförlitligheten. 

 

Artiklarna som använts i studien har sökts fram i databaserna Cinahl, PubMed, 

PsycArticles, DiVA och PsycINFO. Efter provsökning kom Pubmed och PsycArticles 

att exkluderas till följd av att tillräckligt relevant material inte hittades i dessa. Cinahl 

samt PsycINFO kom att generera studiens slutliga artiklar till följd av deras breda 

innehåll. Kristensson (2014) beskriver hur ett djupt och omfångsrikt material stärker 

tillförlitligheten. Tre av tio artiklar har handlat om upplevelsen av depression hos både 

unga män och kvinnor plus att hälften av artiklarna som använts har innehållit en viss 

del deltagare som varit antingen under 15 år eller över 30 år. Dessa två faktorer påverkar 

studiens verifierbarhet då författarna har fått exkludera en del innehåll i artiklarna så att 

det inhämtade materialet stämmer överens med studiens kriterier. Författarna anser dock 

att materialet som inhämtats från artiklarna har genererat ett tillfredsställande resultat, 

genomgått en kvalitetsgranskning och lyckats skildra unga mäns upplevelse av att leva 

med depression tillräckligt väl (Kristensson 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka unga mäns upplevelse av att leva med depression 

relaterat till den upplevda mansrollen. Studiens resultat pekar på ett samband mellan 

unga mäns upplevelse av KASAM och depressionens intensitet. Lägre nivå av 

KASAM, till följd av nedsatt förmåga att hantera, begripa och känna meningsfullhet 

resulterade i att depressionen förvärrades. När männen exempelvis fick reda på att 

någon befann sig i samma sits som de upplevdes ett högre värde av KASAM vilket 

resulterade i en större förmåga att hantera, begripa och känna meningsfullhet. De unga 

männen kunde alltså dra nytta av känslan av sammanhang, som en hälsofrämjande 

faktor. Dahlberg och Segesten (2010) menar att sammanhanget är en förutsättning för 

att en människa ska kunna uppleva hälsa och menar att sjukdom och konsekvenserna av 

sjukdomen kan försvåra eller helt förhindra möjligheten till att verka i ett sammanhang. 

Under kategorin Att ständigt uppleva en kamp i resultatet framkom att de unga männen, 

som söker hjälp för sitt psykiska mående, upplevde att de satte sitt sammanhang på spel. 

Männen hade svårigheter med att begripa sin situation och kämpade med att acceptera 

och förstå depressionen. Detta visar på en nedsatt känsla av begriplighet (Dahlberg och 

Segesten 2010). 

 

Svårigheter att prata om känslor var något männen kopplade till stigmatisering och den 

upplevda mansrollen. Även en studie av Martines-Henráez, Carceller-Maicas, 

DiGiacomo & Ariste (2016) visade hur män hellre hanterade depressionen genom att fly 

med vänner, gå på fester eller göra aktiviteter ihop medan kvinnor i större utsträckning 

pratade med vänner om känslor samt hellre ville ha någon som lyssnade på dem när de 

pratade om hur de kände och mådde. Detta kan påvisa en skillnad i hanteringsstrategier 

mellan de olika könen vilket också tyder på ett behov av att anpassa vården med 

utgångspunkt i patientens unika livsvärld (ibid). 

 

I resultatet framkom att den upplevda mansrollen gjorde att de unga männen anammade 

destruktiva hanteringsmetoder som flykt och förnekelse genom att dämpa sina känslor 

med sinnesförändrande substanser. I en äldre studie av Mahalik & Rochlen (2006) 
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beskrivs även detta. De menar att ju mer benägna de deprimerade männen är att relatera 

till den traditionella mansrollen desto större risk föreligger att de inte talar om sin 

psykiska hälsa och istället håller allt inom sig. Mahalik & Rochlen (2006) beskriver 

även hur de män som i mindre utsträckning relaterade till mansrollen hade större 

sannolikhet att öppna upp om sina problem samt en mindre risk att självmedicinera med 

alkohol eller droger. Frågor som kan ställas gällande detta är: “Är rådande normer 

utdaterade samt i behov av förändring?”, “Hur tar sig dessa könsnormer i uttryck hos 

behandlande vårdpersonal och vilken påverkan har dessa på utformandet av vården och 

patienternas välbefinnande?” och “Beaktas de rådande könsnormerna i bemötande och 

behandling av unga män med depression samt i vilken utsträckning har dessa normer 

kommit av påverka den unga mannens livsvärld?”. 

 

Eftersom självmedicinering med sinnesförändrande substanser inte är ett ovanligt sätt 

att försöka hantera sjukdomen hos unga män är det sjuksköterskans ansvar att påverka 

och förnya patientens uppfattning av alkohol och droger för att främja begripligheten, 

skapa sundare hanteringsmetoder samt normalisera antidepressiv medicin som ett 

substitut för alkohol och droger (ibid). För att främja de unga männens KASAM är det 

viktigt att sjuksköterskan lägger fokus på att arbeta med patientens acceptans, 

begriplighet och hanterbarhet i syfte att få männen att reflektera över hur sjukdomen 

riskerar att påverka deras KASAM. 

 

Tendensen att vilja kämpa mot depressionen på egen hand, utan hjälp från vården eller 

vänner var genomgående i resultatet i kategorin Att försöka skapa en fasad. Detta 

konstaterade även Valkonen & Hänninen (2013) i sin studie där de tar upp att män äldre 

än trettio drabbade av depression ständigt hade en vilja om att klara av allting på egen 

hand. Vidare belyser Valkonen & Hänninen (2013) att männen upplevde det som svårt 

att söka hjälp samt att det var skambelagt att öppna upp sig inför andra. Detta innebar 

att de hellre valde att hemlighålla sina bekymmer vilket orsakade ett lidande. Lassenius 

(2010) beskriver problematiken i att försöka balansera det inre kaoset som psykisk 

ohälsa innebär samtidigt som den unga mannen försöker hantera det sociala vardagslivet 

och menar att isolering är en vanlig resultat av detta. Samma sak framkommer tydligt i 

denna studies resultat i kategorin En känsla av ensamhet. Emslie, Ridge, Ziebland & 

Hunt (2006) belyser även i sin något äldre studie att män hade en ovilja att acceptera sin 

sjukdom, att söka hjälp från vården var sista utvägen samt att mansrollen hindrar 

hjälpsökandet och hanteringen av depression, något som även framkommer i denna 

studies resultat. Att de unga männen dolde sitt mående och inte ville söka hjälp orsakade 

ett onödigt lidande och en ökad ensamhet då de kunde fått hjälp mycket tidigare. 

 

Oförmågan att be om hjälp var inte sällan anledningen till att de unga männens 

vänskapsrelationer och kärleksrelationer gick förlorade vilken framkom i kategorin En 

känsla av ensamhet. Strävan efter att upprätthålla en manlig fasad samtidigt som de 

unga männen försöker handskas med sjukdomen på egen hand medför en utökad risk 

för lidande (Oliffe, Robertson, Kelly, Roy och Ogrodniczuk, 2010). Arman (2015) 

beskriver hur lidande kan förknippas med isolering, bristande ork samt att uthärda 

smärtsamma upplevelser, något som kan kopplas till denna studies resultat. Männen 

upplevde även ett lidande genom att aktiviteter som tidigare varit roliga och 

meningsfulla istället under depressionen blev tråkiga och arbetsamma. Genom att 

tillföra patienten relevant information om vad sjukdomen innebär samt vilka medicinska 

insatser vården kan erbjuda, vara ett känslomässigt stöd och aktivt lyssna på patientens 

berättelse kan sjuksköterskans lindra lidande samt bidra till ökade känslor och ökad 

kraft hos unga män med depression. 



  
 

15 

 

 

När de unga männen kontaktade vården oroade de sig för att konfronteras med samma 

mansideal som de tidigare varit oförmögna att leva upp till. Denna stereotypiska bild av 

män är något som även Kokanovic, Bendelow & Philip (2013) belyser i sin studie där 

det framkom att män blev tillsagda av vårdpersonal att “ta sig samman” eller att “ta det 

som en man” då de sökte professionell hjälp för sitt psykiska mående. 

 

Mårtensson & Åsberg (2016) belyser hur det finns många faktorer som kan påverka hur 

personer upplever depression, exempelvis kulturella och sociala skillnader kan forma 

livsvärlden hos de som drabbas av depression. I denna studies resultat framkom flera 

liknande fynd. 

 

Dagens vårdvetenskap och medicinska forskning har även länge präglats av ett neutralt 

synsätt på individen där könets betydelse inte beaktats tillräckligt (Määttä och Öresland 

2009). För att unga män ska kunna få den vård de behöver samt verktyg för att hantera 

sin depression är det väsentligt att allmänsjuksköterskan ser till patientens livsvärld för 

att på bästa sätt kunna identifiera faktorer som hindrar återhämtning. Sjuksköterskan 

måste ta hänsyn till rådande samhälleliga könsnormer samt vara uppmärksam på i 

vilken utsträckning dessa existerar hos sjuksköterskan själv samt patienten för att främja 

ett flexibelt förhållningssätt där individens livsvärld placeras i fokus (Dahlberg och 

Segesten, 2010). 

 

Patrick och Robertson (2016) menar att sjuksköterskans professionella roll och ansvar 

innefattar förmågan att vara flexibel och anpassningsbar i strävan efter att finna 

adekvata lösningar på alla olika sorters problem och livsöden. Detta verkställs genom 

att sjuksköterskan uppmärksammar skillnader i hur depression tar sig uttryck hos unga 

män och kvinnor samt prövar och utvärderar vilken typ av bemötande och attityd som är 

mest lämplig hos de olika grupperna. Patrick och Robertson (2016) förklarar att 

sjuksköterskan måste beakta individens egen upplevelse av sjukdomen , detta genom att 

utgå från livsvärldsperspektivet. När det kommer till unga män, som kan vara mindre 

benägna eller kapabla till att prata om sitt mående, behöver sjuksköterskan undersöka 

hur patientens unika livsvärld ter sig för att ta reda på hur depressionen påverkar den 

unga mannen. För att skapa en djupare förståelse krävs ett aktivt lyssnande samt 

relevanta och utforskande uppföljningsfrågor i syfte att utöka patientens egen kunskap 

och förståelse. Detta minskar kravet på att patienten ska behöva argumentera eller 

förstärka sina symptom för att bli tagen på allvar. Sjuksköterskan kan även behöva 

anpassa sitt språk i mötet med de unga männen för att underlätta för dem att sätta ord på 

sina känslor, vilka de inte sällan förknippar med skam och misslyckande. 

Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar i att främja den unga mannens autonomi och 

tillhandahålla verktyg för hantering av sjukdomen (ibid.). 

 

Slutsats 

Att lida i tystnad är vanligt bland unga män som lever med depression. Därför är det 

väsentligt att modernisera och reformera synen på psykisk ohälsa samt arbeta emot 

stereotypiska genusnormer, så att dessa unga män fångas upp tidigt och erbjuds 

behandlingsmetoder och vård anpassade efter individens unika livsvärld. Depression är 

en växande sjukdom och de rådande könsnormerna påverkar de unga männen negativt i 

hanteringen av depressionen. Det är väsentligt att sjuksköterskan uppmärksammar de 

unga männens tystnad och aktivt letar efter tecken som kan tyda på depression. 
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Fortsatt forskning 

Då det finns relativt lite forskning gällande unga män och depression underbygger 

denna studie behovet av mer vårdvetenskaplig forskning inom ämnet. Ett undersökande 

av varför unga män hanterar depression som de gör samt hur vården kan bli bättre på att 

identifiera dessa unga män är viktigt. Forskning som undersöker skillnader mellan män 

och kvinnor samt unga och äldre skulle kunna bidra till en klarare syn på hur depression 

framträder hos olika individer samt främja behandling och identifiering av sjukdomen. 

Samhället i stort och framförallt sjuksköterskan har ett viktigt ansvar i att bryta de unga 

männens tystnad i syfte att främja hälsoprocessen och bidra till ett minskat lidande och 

ett ökat välbefinnande för individen. 
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Ekebergh, M och Dahlberg, K. (2015). Vårdande. I Arman, M. Dahlberg, K. Ekebergh, 

M. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. (ss. 141-142). Stockholm: Liber. 

 



  
 

18 

 

Emslie, C., Ridge, D., Ziebland, S., & Hunt, K. (2006). Men's accounts of depression: 

Reconstructing or resisting hegemonic masculinity? Social Science & Medicine, 62(9), 

2246-2257. doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.socscimed.2005.10.017 

 

Fogarty, A. S., Proudfoot, J., Whittle, E. L., Player, M. J., Christensen, H., Hadzi-

Pavlovic, D., & Wilhelm, K. (2015). Men’s use of positive strategies for preventing and 

managing depression: A qualitative investigation. Journal of Affective Disorders, 188, 

179–187. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. Bilagor. I Forsberg, C. & Wengström (2013). Att göra 

systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av 

omvårdnadsforskning. (ss. 203-207). (3. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Hansson, M. (2010). Depression in primary care: Detection, treatment, and patients’ 

own perspectives. Department of Clinical Sciences, Division of Psychiatry Umeå 
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Mårtensson, B. Åsberg, M. (2016) Förstämningssyndrom. I Herlofson, J., Ekselius, L., 
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J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder Perspektiv och förhållningssätt. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Lassenius, O. (2010). Den sårbara kroppen - fysisk aktivitet och undandragande. (147-

148). I Wiklund Gustin, L. (red.) (2010). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad 

nivå. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Oliffe, J. L., Galdas, P. M., Han, C. S. E., & Kelly, M. T. (2013). Faux masculinities 

among college men who experience depression. Health: An Interdisciplinary Journal 

for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 17(1), 75-92. Doi: 

10.1177/1363459312447256 

 

Oliffe, J. L., Kelly, M. T., Johnson, J. L., Bottorff, J. L., Gray, R. E., Ogrodniczuk, J. S., 

& Galdas, P. M. (2010). Masculinities and college men’s depression: Recursive 

relationships. Health Sociology Review, 19(4), 465-477. doi:10.5172/hesr.2010.19.4.465 

 

Oliffe, J. L., Ogrodniczuk, J. S., Bottorff, J. L., Johnson, J. L., & Hoyak, K. (2012). 

“You feel like you can’t live anymore”: Suicide from the perspectives of canadian men 

who experience depression. Social Science & Medicine, 74(4), 506-514. 

doi:10.1016/j.socscimed.2010.03.057 

 

Oliffe JL, Robertson S, Kelly MT, Roy P, & Ogrodniczuk JS. (2010). Connecting 

masculinity and depression among international male university students. (ss. 993-994). 

Qualitative Health Research, 20(7), 987–998. DOI: 10.1177/1049732310365700 

 

O’brian, R. Hunt, K. Hart, G. (2005) ‘It's caveman stuff, but that is to a certain extent 

how guys still operate’: men's accounts of masculinity and help seeking. Social Science 

and Medicine. 61(3), (s. 503-516). Doi: 10.1016/j.socscimed.2004.12.008 



  
 

20 

 

 

Ottosson, J. (2015). Depressioner (s. 122, 125). I Ottosson, J. (2015). Psykiatri. (8., 

[uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Ottosson, J. (2015). Suicidalitet (s. 502-503). I Ottosson, J. (2015). Psykiatri. (8., 

[uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Patrick, S. and Robertson, S. (2016) ‘Mental health and wellbeing: focus on men’s 

health’. (ss. 1166-1168). British Journal of Nursing, 25(21), pp. 1163–1169. Doi:   

10.12968/bjon.2016.25.21.1163 

 

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2018). Litteratur- och informationssökning till 

uppsatsen (s. 145). I Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra 

uppsats. (Upplaga 4). Stockholm: Liber. 

 

Seidler, Z. E., Rice, S. M., Oliffe, J. L., Fogarty, A. S., & Dhillon, H. M. (2018). Men In 

and Out of Treatment for Depression: Strategies for Improved Engagement. Australian 

Psychologist, 53(5), 405–415. https://doi.org/10.1111/ap.12331 

 

Socialstyrelsen (2017). Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 

Hämtad: 20181206. 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochun

gavuxna 

 

Tang, M. O. T., Oliffe, J. L., Galdas, P. M., Phinney, A., & Han, C. S. (2014). College 

men’s depression-related help-seeking: a gender analysis. Journal of Mental Health, 

23(5), 219–224. https://doi.org/10.3109/09638237.2014.910639 

 

Valkonen, J., & Hänninen, V. (2013). Narratives of masculinity and depression. Men 

and Masculinities. The Finnish Associaton for Mental health 16(2, 160-180. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1177/1097184X12464377 

 

Världshälsoorganisationen (2018). Depression. Hämtad den 26/10–18 från: 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression 

 

Willman, A. (2009). Hälsa och välbefinnande. I Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). 

Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa. (s. 41). (1. uppl.). 

 

Wirback, T., Forsell, Y., Larsson, J., Engström, K., & Edhborg, M. (2018). Experiences 

of depression and help-seeking described by young swedish men. Psychology of Men & 

Masculinity, 19(3), 407-417. doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1037/men0000110 

 

Zarate, C. A. Jr. (2010) Psychiatric Disorders in Young Adults: Depression Assessment 

and Treatment (s. 206-208). I Grant, J.E. & Potenza, M.N. (red.) (2010). Young adult 

mental health. (s. 206-208). Oxford: Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.12968/bjon.2016.25.21.1163
https://doi.org/10.1111/ap.12331
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
https://doi.org/10.3109/09638237.2014.910639
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression


  
 

1 

 

BILAGA 1 

 
DATABAS DATUM SÖKORD ANTAL TRÄFFAR  LÄSTA ABSTRACT VALDA ARTIKLAR 

PsycINFO  20181102 Major Depression (MS) 82595     

    +gender 6335     

    +qualitative 183     

    +adolescent 34     

  +men 5 5 1 (nr. 1) 

PsycINFO  20181102 Depression(MS) 125354     

    +young adulthood 31807     

    +masculinity 73     

  +qualitative 21 12 5 (nr. 2, 3, 4, 5) 

PsycINFO 20181102 Mental Health(MS) 43285     

    +young men 1193     

  +masculine 21 10 1 (nr. 6) 
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DATABAS DATUM SÖKORD ANTAL TRÄFFAR LÄSTA ABSTRACT VALDA ARTIKLAR 

Cinahl  

20181102 

Depression(MM) 3741     

    +men 241     

  +help seeking 

behaviour 

31 7 2 (nr. 7, 8) 

Cinahl  

20181105 

Depression(TI) 27216     

    +qualitative(TI) 170     

  +men 8 4 1 (nr. 9) 

Cinahl  

20181105 

Depression(TI) 27216     

    +experience(TI) 160     

  +adolescence 28 8 1 (nr. 10) 

 

TI = Sökord finns i titeln 

MM = Sökordet finns i Major heading 

MS = Sökordet finns i Major subject heading 
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BILAGA 2 
Kvalitetsgranskningsmall – Kvalitativ ansats (Forsberg 

& Wengström, 2013). 
 

1. Vad är syftet med studien och vilken metod har 

använts? 
________________________________________ 
2. Är designen av studien relevant för att besvara 
frågeställningen? 

 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

3. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt 
beskrivna? 
Inklusions och exklusionskriterier ska vara beskrivna. 

 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

4. Är undersökningsgruppen beskriven och lämplig? 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

Om ja: Demografisk 

data_________________________ 
5. Metod av datainsamling, är fältarbetet tydligt 

beskrivet? 
 JA (1p) 

Vilken urvalsmetod: 
______________________________________ 

 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

Om ja, vem skötte datainsamlingen? 
_______________________________________ 
6. Är data systematiskt insamlade, finns 
intervjuguide/studieprotokoll? 

 JA (1p) 

 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

7. Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

8. Är resultaten trovärdiga? Källor bör anges! 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

9. Är resultaten pålitliga (undersökningens och 

forskningens 
trovärdighet) 

 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

10. Finns stabilitet och överensstämmelse, är fenomenet 
konsekvent beskrivet? 

 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

11. Är resultaten återförda och diskuterade med 
undersökningsgruppen? 

 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

12. Är teorier och tolkningar som presenterats baserade 

på 
insamlade data? 

 JA (1p) 
 NEJ(0p) 
 VET EJ (0p) 

13. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga 
forskningsfrågan? 

 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

14. Stödjer insamlade data forskningens resultat? 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

15. Har resultaten klinisk relevans? 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

16. Diskuteras metodologiska brister och risken för 

bias? 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

17. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och 

tolkade? 
 JA (1p) 
 NEJ (0p) 
 VET EJ (0p) 

18. Finns det någon risk för bias? 
 JA (0p) 
 NEJ (1p) 
 VET EJ (0p) 

19. Håller du med om slutsatserna i artikeln? 
 Om ja(1p) 

varför:____________________________________ 
 Om nej(0p) 

varför:____________________________________ Vet 

ej(0p) 
0 – 6 poäng = Låg 
7 – 12 poäng = Medel 
13 – 18 poäng = Hög 
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BILAGA 3 

Artikel 1 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Danielsson, E; 

Bengs, C; 

Samuelsson, E; 

Johansson,  E. 

 

2011. 

 

Sverige. 

 

Qualitative 

Health Research 

Vol. 21, Iss. 5: 

612-624. 

 

“My greatest 

dream is to be 

normal”: The 

impact of gender 

on the depression 

narratives of 

young Swedish 

men and women. 

Utforska 

genusets 

inverkan på 

unga 

människors 

upplevelse av 

depression i 

Sverige. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

n=23 Det visade sig finnas 

indikationer på att unga 

män med depression 

strävade efter att vara 

“normala”, genuset gav 

upphov till starka 

stereotyper vilka 

präglade de unga 

männens sätt att tänka 

kring sjukdomen. Å 

andra sidan fann 

författarna indikationer 

på att sjukvårdspersonal 

kan hjälpa de unga 

männen att dra nytta av 

att försöka exponera sina 

invanda ideal. 

Ja Hög (15p) 
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Artikel 2 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Oliffe, John L; 

Galdas, Paul M; 

Han, Christina 

SE; Kelly, Mary 

T. 

 

2015. 

 

England 

 

Health: An 

Interdisciplinary 

Journal for the 

Social Study of 

Health, Illness & 

Medicine 

Faux masculinities 

among college men who 

experience depression 

Att undersöka om 

mansidelalet 

påverkar unga 

män med 

depression 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

n=25 Unga män 

riskerar att 

utveckla 

olämpliga 

beteenden 

samt har en 

brist på 

förmåga att 

uttrycka 

känslor till 

följd av 

mansnormen 

Ja Hög (14p) 
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Artikel 3 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Wirback, T; 

Forsell, Y; 

Larsson, J-O; 

Engström, K; 

Edhborg, M. 

 

2018. 

 

Sverige. 

 

Psychology of 

Men & 

Masculinity Vol. 

19, Iss. 3,  (Jul 

2018): 407-417 

 

Experiences of 

depression and help-

seeking described by 

young Swedish men. 

Utforska unga 

svenska mäns 

upplevelser av att 

söka vård för sin 

depression. 

Intervjustud

ie 

n=13 Det finns 

samhällsmässiga 

könsnormer som 

hindrar männen 

från att söka hjälp 

då de riskerar att 

förlora sin 

mansroll. 

Ja Hög (17p) 

 

 

 

 

 

 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycarticles/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Psychology+of+Men+$26+Masculinity/$N/60969/DocView/1904811531/fulltextwithgraphics/E38385896B44D3DPQ/1?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycarticles/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Psychology+of+Men+$26+Masculinity/$N/60969/DocView/1904811531/fulltextwithgraphics/E38385896B44D3DPQ/1?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycarticles/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Psychology+of+Men+$26+Masculinity/$N/60969/DocView/1904811531/fulltextwithgraphics/E38385896B44D3DPQ/1?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycarticles/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Psychology+of+Men+$26+Masculinity/$N/60969/DocView/1904811531/fulltextwithgraphics/E38385896B44D3DPQ/1?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycarticles/indexingvolumeissuelinkhandler/60969/Psychology+of+Men+$26+Masculinity/02018Y07Y01$23Jul+2018$3b++Vol.+19+$283$29/19/3?accountid=14827
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Artikel 4 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Oliffe, John L; 

Kelly, Mary T; 

Johnson, Joy L; 

Bottorf, Joan L; 

Gray, Ross E; et 

al. 

 

2010. 

 

USA. 

 

Health Sociology 

Review; 

Abingdon 

 

Masculinities 

and college 

men’s 

depression: 

Recursive 

relationships. 

Beskriva unga män i 

collage och deras 

upplevelse av depression, 

kopplat till rådande 

maskulinitetsnormer. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

n=26 Det visade sig 

finnas ett 

samband i hur 

männens 

depression var 

sammankopplad 

med deras 

uppfattning av 

manlighet och 

vad detta 

innebar för deras 

mentala, 

emotionella och 

psykiska 

mående. 

Ja Hög (16p) 
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Artikel 5 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Oliffe, John L.; 

Ogrodniczuk, 

John S.; Bottorff, 

Joan L.; Johnson, 

Joy L.; Hoyak, 

Kristy. 

 

2015. 

 

Kanada. 

 

Social Science & 

Medicine, 506-

512 

“You feel like you can’t 

live anymore”: Suicide 

from the perspectives of 

Canadian men who 

experience depression 

Att utveckla 

förståelsen och 

förebyggandet av 

suicid till följd av 

depression 

Kvalitativ  

intervjustudie 

N=38 Det finns 

starka 

samband 

mellan 

mansideal, 

stoism och 

suicid i 

samverkan 

med 

depression 

Ja Hög (13p) 
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Artikel 6 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

L, Lynch; L, 

Long; 

A,  Moorhead. 

 

2018. 

 

Ireland. 

 

American jouranl 

of Men’s Health 

(2018), Vol. 12. 

138-149. 

 

Young Men, 

Help-Seeking, 

and Mental 

Health Services: 

Exploring 

Barriers and 

Solutions. 

Utforska om och 

isåfall vilka 

hinder som finns 

för unga män 

vilket hindrar dem 

från att söka hjälp. 

Samt vad 

lösningen på detta 

kan vara. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

n=17 Att det finns 

förhindrande faktorer 

och föreställningar om 

manlighet vilket hindrar 

unga män från att söka 

hjälp utan utveckla 

egna metoder. 

Sju stycken teman 

identifierades: 

Acceptans från 

anhöriga, personliga 

utmaningar, kulturella 

och omgivningens 

inverkan, 

självmedicinering med 

alkohol, uppfattning av 

att söka professionell 

hjälp, rädsla för 

homofobiskt 

bemötande och 

traditionella maskulina 

ideal 

Ja Hög (16p) 
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Artikel 7 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Tite Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Seidler, Zac E.; 

Rice, Simon M.; 

Oliffe, John L.; 

Fogarty, Andrea 

S.; Dhillon, 

Haryana M. 

 

2017. 

 

Australien. 

 

Australian 

Psychologist. 

2017 Sept;25. 

4015-415. 

 

Men In and Out 

of Treatment for 

Depression: 

Strategies for 

Improved 

Engagement. 

 

Att utforska 

Australiensiska mäns 

upplevelser av 

behandling för 

depression med samt 

att hitta sätt att 

förbättra 

engagemanget i 

behandlingen. 

Kvalitativ 

studie. Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

n=20 Mäns föredragna 

struktur omfattade 

inriktning på 

individualiserade 

mål och förväntade 

framsteg, 

etablering av 

förtroende och 

delning av 

beslutsfattande.. 

De flesta deltagare 

fick emellertid inte 

en behandlingsstil 

som bidrog till 

nödvändiga 

förändringar. 

Ja Hög (14p) 
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Artikel 8 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Tang, May O. T.; 

Oliffe, John L.; 

Galdas, Paul M.; 

Phinney, Alison; 

Han, Christina S. 

 

2014. 

 

England. 

 

J Ment Health. 

2014 

Oct;23(5):219-

224. 

 

College men's 

depression-related 

help-seeking: a 

gender analysis. 

 

Att beskriva 

kopplingen mellan 

maskulinitet och män 

diagnostiserade med 

depression på 

universitet samt deras 

förmåga/vilja att söka 

professionell hjälp. 

Kvalitativ 

intervjustu

die 

n=21 Tre stycken 

teman; 

Förnekelse av 

svaghet, 

självutlämnande 

och autonomi. 

Resultatet visar 

på kopplingar 

mellan 

maskulinitet och 

hjälpsökande 

vilket kan hjälpa 

läsaren att förstå 

hur männen 

upplever sin 

sjukdom. 

Ja Hög (15p) 
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Artikel 9 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Fogarty, Andrea 

S.; Proudfoot, 

Judy.; Whittle, 

Erin L.; Player, 

Michael J.; 

Christensen, H.; 

Hadzi-Pavlovic, 

Dusan.; Wilhelm, 

Kay. 

 

2015 

 

Australien 

 

Journal of 

Affectice 

Disorders. Vol. 

188. 2015. Dec. 

1. 179-187 

 

Men’s use of positive 

strategies for 

preventing and 

managing 

depression: A 

qualitative 

investigation. 

Undersöka 

mäns positiva 

strategier att 

hantera och 

förebygga 

depression. 

Kvalitativ studie. 

21 fokusgrupper 

och 24 

djupgående 

intervjuer. 

 

n=168 Fyra huvudteman 

identifierades där 

män: (1) använde ett 

brett spektrum av 

positiva strategier 

och klargjorde 

skillnader mellan 

förebyggande och 

hantering, (2) 

använde strategier 

som var "vanligtvis 

maskulina", liksom 

utmanade 

förväntningar om 

manlighet, (3) kände 

sig maktlösa 

angående självmord, 

och (4) hade 

ackumulerat 

kunskap som de 

tyckte var 

fördelaktigt för 

andra. 

Ja Hög (16p) 
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Artikel 10 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Etiskt 

överväg

ande 

Kvalitet 

N, Midgley; S, 

Parkinson; J, 

Holmes; E, 

Stapley; V, 

Eatough;M, 

Target. 

 

2015. 

 

England. 

 

Journal of 

Adolescence 

Volume 

44, October 

2015, Pages 269-

279 

Beyond a diagnosis: 

The experience of 

depression among 

clinically-referred 

adolescents 

 

Att utveckla och 

vidga kunskapen 

om upplevelse 

av depression 

hos unga 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 

n=77 Fem teman; Sorg, 

ilska, förtvivlan, 

isolering och 

betydelsen av 

kunskap 

Ja Hög (17p) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01401971
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01401971
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01401971/44/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01401971/44/supp/C

