
 

 

 

 

 

 

Humanvetenskapliga Institutionen 

Högskolan i Kalmar 

391 82 Kalmar 

 

 

Kurs: Omvårdnad – uppsats 15 hp 

 

 

 

 

 

 

Depression hos män – att upptäcka och stödja 

 

Hannes Tunås & Daniel Wolke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Pauline Johansson 

 

 

Justerat och godkänt 

Datum  

 

Kent-Inge Perseius 

…………………………………….. 

Examinator: (examinatorns namn) 

 



 

 

 

Humanvetenskapliga Institutionen 

Högskolan i Kalmar 

391 82 Kalmar 

 

 

Kurs: Omvårdnad – uppsats 15hp, OM3480 

Höstterminen 2009 

 

 

Depression hos män – att upptäcka och stödja 

Hannes Tunås & Daniel Wolke 

 

 

 

SAMMANFATTNING  

  

Depression är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och av män i västvärlden riskerar 20 

% någon gång att drabbas av en depression som kräver professionell hjälp. Män med 

depression har ofta dolda symtom därför är det svårt att upptäcka manlig depression ute i 

samhället.  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur depression kan ta sig uttryck hos 

män och hur vårdpersonal kan vara till stöd. Litteratursökningen har gjorts i Cinahl, PubMed 

och Psykinfo och resultatet grundas på åtta vetenskapliga artiklar, varv av fem är kvantitativa 

och tre är kvalitativa. Resultatet presenterades i två huvudkategorier, ”uttryck för depression 

hos män” och ”hjälp och stöd”. Resultatet tyder på att en manlig depression ger sig uttryck i 

form av flyktbeteende, missbruk, affektivt beteende och i värsta fall suicid. Vårdpersonalens 

viktigaste roll är att sätta sig in i mäns livsvärld för att kunna tyda symtom. Det är viktigt att 

arbeta med de deprimerade männens egna resurser och tidigare erfarenheter för att stärka 

deras självkänsla och självförtroende för framtiden. Kvalitativa studier för att ytterligare 

fastställa begreppet manlig depression. En förändring i DSM-IV kriterierna behövs för att i 

framtiden lättare kunna diagnostisera män med depression. 

 

Nyckelord: manlig depression, vårdpersonal, stöd, coping-strategier. 
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Inledning 

 

Vi har valt detta ämne på grund av att vi har en förförståelse om att mäns depression döljs av 

andra problem såsom missbruk, våldsbrott, kriminalitet mm. Vi tror att denna förförståelse 

kan ha gjort att vår uppsats fått en viss vinkling under arbetets gång. Psykisk ohälsa och 

speciellt depression tror vi är vanligt förekommande hos både kvinnor och män. I den här 

uppsatsen har vi dock valt att fokusera på hur depression hos män kan upptäckas och även 

försökt kartlägga olika behandlingsalternativ. 

Det har i en norsk studie föreslagits att ökningen av depressioner hos män kan kopplas till att 

jämställdhetsklyftan har jämnats ut mellan könen, vilket har gett en större press på männen i 

samhället. Sedan 1970 – talet har yngre män i Norge exponerats för en annan slags 

uppfostran. Under början av denna period tog ”Kvinnors Lika Rättigheter Rörelse” fart och 

mellan åren 1961-2001 har antalet skilsmässor ökat fyrdubbelt. Det blev vanligare att barn 

kom att växa upp utan båda sina föräldrar och då oftast utan en far. Det har också beskrivits 

att män, som växt upp utan en far, hade ökad risk att bli deprimerade senare i livet (Sandanger 

et al, 1995). Det är möjligt att pojkar är mer sårbara för att leva utan sina pappor än vad 

flickor är (Riley & Cochran, 1987). Det har också föreslagits att stress skulle kunna vara en 

förklarande faktor till varför klyftan mellan yngre män och yngre kvinnor har minskat så 

dramatiskt de senaste decennierna när det gäller depression (Sandanger, Nygård, Sørensen & 

Dalgård, 2006). 

 

Bakgrund 

 

Depression är numera en av de stora folksjukdomarna i Sverige. I västvärlden riskerar 40 % 

av kvinnorna någon gång att drabbas av en depression som kräver professionell hjälp medan 

motsvarande siffra är 20 % för män (Allgulander, 2005). Män har färre depressiva symtom än 

kvinnor men det behöver inte innebära att den psykiska hälsan i den manliga befolkningen är 

bättre (Wilhelm, 2009).  

Depression  

 

Enligt Allgulander (2005) är typiska tecken på depression en känsla av nedstämdhet eller 

värdelöshetskänslor som pågått minst ett par veckor i sträck. DSM-IV (Diagnostic and 
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Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition) fungerar som en grund för att beskriva 

olika diagnoser inom psykiatrin och är uppdelad i 5 olika axlar.  

Axel 1, beskriver symtomdiagnoser såsom paniksyndrom, depression och schizofreni.  

Axel 2, beskriver personlighetsdiagnoser såsom borderline, psykopati men även mental 

retardation.  

Axel 3, beskriver kroppssjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt mm.  

Axel 4 beskriver påfrestningar såsom misshandel, missbruk, arbetslöshet mm.  

Axel 5 beskriver funktionsnivå såsom socialt utanförskap, skolk, obetalda räkningar mm. 

Minst fyra av nedanstående kriterier måste uppfyllas för att klassas som en depression enligt 

DSM-IV kriterierna, vilka är följande:  

 Minskad aptit/ökad aptit, som leder till en minskad/ökad vikt.  

 Sömnstörningar som kan leda till kronisk trötthet alternativt sömnlöshet.   

 Utåtagerande som kan te sig våldsamt eller som en förslöad/hämmad bild av ens forna 

jag. 

 Brist på energi, kraftlöshet. 

 Skuldkänslor, en känsla av värdelöshet. 

 Minskad tanke- och koncentrationsförmåga. 

 Suicidtankar som ofta leder till handling. 

Symtomen ska vara så svåra att vardagliga sysslor såsom jobb, fritidsaktiviteter, familj och 

umgängeskrets blir lidande. Andra vanligt förekommande symtom är ångest särskilt på 

morgonen, minskad sexlust, samt att många individer upplever en kronisk smärta under 

depressionen. Cullberg (2005) menar att traumatiska händelser i livet, få sociala kontakter, 

dåligt stöd från omgivningen och händelser han benämner som sårbarhetsfaktorerna avsevärt 

ökar risken att drabbas av en depression. Allgulander (2005) skriver vidare att män ofta visar 

på aggressivitet och självmedicinerar med olika slags droger. Kvinnor söker istället hjälp 

tidigare i sin depression och de söker hjälp dubbelt så ofta som männen. Kvinnor har även 

lättare att sätta ord på sina känslor. 

Maskerad depression 

 

De sociala normerna i samhället påverkar ofta männen till en omedveten avskärmning av sina 

depressiva symtom (Rabinowitz & Cochran, 2008) och mäns återhållsamhet mot att visa sorg, 

rädsla och ångest ute i samhället har ofta beskrivits som orsaken. Män är mindre benägna att 

visa sina problem i den sociala miljön, vilket leder till att mäns depression ofta är maskerad 
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(Cochran & Rabinowitz, 2000). Utmaningen för vårdpersonal är att bedöma männens 

maskerade symtom, som ofta vilseleds av andra mer uppenbara problem såsom arbetslöshet 

och alkohol- eller drogmissbruk. Vårdpersonal som ofta möter män i hälsovårdsmiljöer 

konfronteras med den svåra uppgiften att försöka bedöma och behandla depression hos denna 

vårdtagarkategori (Rabinowitz & Cochran, 2008). Trots att dubbelt så många kvinnor som 

män diagnostiseras med diagnosen depression är männen överrepresenterade inom 

suicidstatistiken (Cochran & Rabinowitz, 2003; Allgulander, 2005). Suicid räknas till en av 

de tolv ledande dödsorsakerna i världen och associeras med depression (Rost, 2008). Suicid är 

nästan tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor (Allgulander, 2005). Det har 

framkommit att kvinnor gör fler suicidförsök än män, men använder sig ofta av metoder som 

t.ex. överdosering av medicin, vilket inte alltid ger det förväntade resultatet. Forskare har i 

lång tid spekulerat om det beror på att kvinnorna i allmänhet använder suicidförsök som ett 

rop på hjälp. En annan synvinkel av att fler män dör i självmordsförsök än kvinnor beror på 

att de i jämförelse med kvinnorna oftast använder effektivare metoder som t.ex. hängning 

eller skjutvapen (Rost, 2008). Den höga suicidstatistiken bland män har lett fram till att 

forskning har bedrivits för att undersöka den maskerade depressionen hos män. Män har ofta 

en tendens till att uppvisa ökad ilska och interpersonella konflikter i samband med depression, 

vilket ofta ses som ett maskulint kännetecken när män ger uttryck för en depression (Prior, 

1999).  

 

Männen är även överrepresenterade när det gäller missbruk av alkohol och andra droger och 

rent statistiskt är det två gånger så vanligt med missbruk bland män än kvinnor (Sue, Sue & 

Sue, 2003). Även när det gäller våldsbrott är det en markant skillnad då män beräknas begå 86 

% av alla våldsbrott (Greenfield & Snell, 1999). Dessa sociala och personliga problem kan 

var ett tecken på underliggande depressiva symtom som är odiagnostiserade och obehandlade 

hos män (Cochran & Rabinowitz, 2000). 

 

Katie Eriksson omvårdnadsteori om lidande 

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande är användbar inom området eftersom män med 

depression genomgår ett ständigt lidande och en kamp med sitt eget inre (Addis, 2008). Katie 

Erikssons omvårdnadsteori har en kristen humanistisk människosyn med viktiga begrepp som 

tro, hopp och kärlek för att uppnå hälsa. Teorin är att lidandet kan ses som en naturlig del av 
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människan och även som en del av hälsan. För att hälsa ska uppnås krävs det att gå igenom 

något som kallas ”Lidandets drama”, vilket är indelat i tre olika stadier: 

 bekräftandet av lidandet 

 själva lidandet  

 försoningen 

Bekräftande av en annan människas lidande kan ske genom t.ex. exempelvis beröring och ord. 

Även om en människa som lider ibland säger att han vill vara ensam, så menar Eriksson att en 

människa alltid vill känna gemenskap och vara delaktig. När människan funnit en mening 

med det lidande hon har fått utså så kan det leda till en inre frid, vilket innebär att lidandet är 

besegrat och energi kan läggas på något positivt (Eriksson, 2001). 

 

Enligt omvårdnadsteorin finns tre olika former av lidande inom vården. 

Sjukdomslidande är kroppslig smärta vilket uppkommer på grund av sjukdom eller 

behandling. Denna typ av smärta och lidande kan upplevas så förskräcklig att den kan driva 

individen till en själslig och andlig död.  

Vårdlidande finns i olika former och kan uppkomma till följd av vård eller utebliven vård. 

Det finns olika typer av vårdlidande vilka är: kränkning av patientens värdighet, fördömelse 

och straff, maktutövning och utebliven vård. Kränkning av vårdtagarens värdighet ses som 

den vanligaste formen av vårdlidande, att berövas rättigheten att vara människa. Vårdlidande 

inträffar då vårdpersonal kränker patienter t.ex. genom brist på respekt eller slarv vid att värna 

om vårdtagarens mest intima zoner. Fördömelse och straff inträffar när vårdpersonalen tar 

över och vårdtagaren inte får någon möjlighet att bestämma över sin egen vård. Maktutövning 

sker då vårdspersonalen, t.ex. sjuksköterskan tvingar vårdtagaren att uträtta handlingar som 

patienten motsätter sig. Utebliven vård beror på bristfällig kompetens hos vårdspersonalen 

vilket resulterar i att bedömningen av vårdtagarens behov aldrig blir tillfredställda.  

Livslidande hotar människans betydelse av att leva, samt att tillhöra och smälta in i samhället 

bland andra individer. Oklarheten av att inte veta när döden inträffar kan innebära ett enormt 

lidande. Hotet om döden kan också väcka starka känslor som rädsla men även positiva 

känslor som kampvilja. För att övervinna dessa negativa känslor är tid en viktig aspekt för att 

finna en ny kontext (Eriksson, 2001). 

  

Dessa lidanden kan vara svåra att urskilja i en verklig situation och enligt Eriksson kan dessa 

ofta gå in i varandra. Hon poängterar även att mycket lidande skulle kunna undvikas om 

vårdpersonalens handlingar gentemot patienterna är etiska och moraliska (Eriksson, 2001).  
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Problemformulering 
 

Män med depressioner söker motvilligt hjälp (Wilhelm, 2009). Vi tror att det är vanligt att de 

istället väljer att dämpa sina depressiva symtom med t.ex. alkohol och andra droger. Denna 

sortens självmedicinering, tror vi, i sin tur kan medföra en ökad risk för att hamna i ett 

våldsbeteende, såsom vredesutbrott och våldshandlingar men det kan även resultera i suicid. 

Antalet personer som begår suicid i Sverige beräknas till 1200 per år (Socialstyrelsen, 2009) 

och det är tre gånger vanligare för män än kvinnor (Allgulander, 2005). Detta är en siffra som 

även statistiskt överensstämmer med flertalet av världens länder (Hawton, 2000; Cochran & 

Rabinowitz 2003). Moller-Leimkuhler (2003) skriver att depression ligger bakom mer än 

hälften av de suicider som sker.  

 

Vi tror att det är viktigt att förstå hur män med depression känner och för att förstå hur 

männens depression tar sig i uttryck är det viktigt för vårdpersonalen sätta sig in i deras 

situation för att kunna vara till stöd. Genom ökade kunskaper om hur depressioner tar sig 

uttryck hos män kan vårdinsatserna för dessa män förbättras och bli mer adekvata. Detta kan 

på sikt innebära att gripande livsöden, som bl.a. missbruk, våldshandlingar och antalet suicid, 

kan minskas. Av den anledningen är denna studie viktig för att belysa hur män upplever sin 

depression. 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa hur depression kan ta sig uttryck hos män och hur vårdpersonal kan vara 

till stöd. 

Metod 
 

Vi valde att genomföra en systematisk litteraturstudie med en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Vid en systematisk litteraturstudie sammanställs resultatet utifrån på 

tidigare forskningsstudier. Vid genomförandet av en kvalitativ metod gäller det att förstå, 

förklara, beskriva och tolka människans subjektiva erfarenheter av omgivningen. Däremot vid 

en kvantitativ metod gäller det att utgå från forskning som är baserade på teorier och principer 

som grundar sig på neutralitet och oberoende som referensram i ett hypotetiskt deduktivt 
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tänkande. Här handlar det mer om att förklara och hitta samband. Genom att kombinera 

vetenskapliga artiklar med dessa metoder kan resultatet belysas ur olika synvinklar (Forsberg 

& Wengström, 2008). Huvudsaken med en vetenskaplig artikel är att den ska presentera ny 

kunskap, den ska följa ett förutbestämt format (Introduktion, Bakgrund, Syfte, Metod, 

Resultat, Diskussion och Referenser), och den ska även ha bedömts av expertis inom det 

aktuella området. Gruppen av experter bedömer om god forskning bedrivits, om någon ny 

kunskap framkommit och även om presentationen av forskningen är korrekt. Den 

vetenskapliga artikeln bör presenteras på engelska för att nå en större målgrupp (Friberg, 

2006). Vårt arbete har följt forskningsprocessen vid en litteraturstudie indelas förenklat i:  

 Problemformulering vilket innebär en formulering av syfte och utformning av 

frågeställningar. 

 Materialinsamling innebär en insamling av material, detta sker genom sökning av 

olika vetenskapliga artiklar i olika databaser. Dessa ska sammanställas och används 

för att besvara de olika frågeställningarna. 

 En viktig del i forskningsprocessen är att granska artiklarna, detta görs oftast utifrån 

granskningsmallar för att bedöma kvalitén på artiklarna. Därefter dras slutsatser från 

analysen. Bearbetning och analys är den process då materialet fördelas och analyseras. 

 Framkommit resultat sammanställs och redovisas (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Datainsamling och urval 

 

Inklusionkriterierna omfattade peer-review bedömda artiklar, vilka var publicerade från 1999-

2009, med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Kravet var att dessa artiklar skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska och belysa hur depression kunde ta sig uttryck hos män och 

hur vårdpersonal kunde vara till stöd. Depression skulle vara den primära sjukdomen och 

studierna skulle vara begränsade till liknande levnadsvillkor och kulturell bakgrund som i 

Sverige. Även åldern på studiens deltagare ingick i inklusionkriterierna och de skulle vara 

över 18 år. 

 

Sökningarna gjordes i databaserna: PsycInfo, CINAHL & PubMed, eftersom de hanterar olika 

ämneskategorier inom områdena psykiatri, omvårdnad och medicin. Thesaurus ämnesorden 

som användes var följande: Depression, Human males, Male, Men, Quality of Life, Female, 

Depressiva disorder och Depressive disorder major. De mest framgångrika träffarna utfördes 
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däremot med fritextsökning av ovan angivna ämnesord i de olika databaserna.(bilaga 1). Först 

gjordes sökningar på de enstaka orden, sedan gjordes sökningar på sökorden tillsammans med 

de Booleska sökoperatörerna AND och NOT. 

 

Artiklarna valdes därefter ut i två omgångar. I första omgången sorterades de artiklar bort som 

vi direkt kunde se att de inte överrensstämde med vårt syfte. Detta skedde genom läsning av 

titlar och sedan lästes även abstrakt då titel inte gav tillräcklig information om artikeln kunde 

matcha vårt syfte. Om inte detta gav tillräcklig information om artikeln lästes artikeln även i 

fulltext. Högst 200 träffar per sökord, sökordskombination eller MeSH-term sågs som en 

regel för att genomgång av artiklar skulle ske. I databasen PsycInfo gavs 408 träffar av de 

olika sökkombinationerna (reservation för dubbletter vid de olika sökkombinationerna) av de 

artiklarna valdes 25 artiklar ut varav 3 var dubbletter, till fortsatt granskning. I databasen 

CINAHL gavs 176 träffar av de olika sökkombinationerna (reservation för dubbletter vid de 

olika sökkombinationerna) och av dessa valdes 22 artiklar ut (varav 17 dubbletter), för fortsatt 

granskning. I databasen PubMed gavs 512 träffar av de olika sökkombinationerna (reservation 

för dubbletter vid de olika sökkombinationerna) och av dessa valdes 4 artiklar ut (varav 2 

dubbletter), för fortsatt granskning. Alltså totalt var det 1096 träffar där titlar lästes, av dessa 

artiklar valdes 49 stycken ut, varav 20 var dubbletter (bilaga 1). Av de 29 återstående 

artiklarna var 18 relevanta till studiens syfte, men ytterligare tio stycken föll bort under 

fulltext läsning på grund av att de inte var vetenskapliga. 

Kvalitetsgranskning 

 

De återstående åtta artiklarna granskades utifrån kvalitetsbedömningsmallar av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006) (bilaga 2). Granskningsmallarna som användes för de kvantitativa 

och kvalitativa artiklarna hade 17 respektive 13 frågor. Här gav varje ja-svar ett poäng och 

nej-svaren gav 0-poäng även vet ej-svar gav 0-poäng. Alla artiklar granskades enskilt av båda 

författarna och sedan diskuterades granskningsresultatet och artiklarna gemensamt. Efter 

granskningen resonerade författarna tillsammans om artiklarna uppfyllde kriterierna för hög, 

medel eller låg kvalitet. Innan granskningen av artiklarna sattes ett poängsystem upp, artiklarna 

som hade kvantitativ metod sattes 13-17 poäng för hög. För medelhögt betyg krävdes 9-12 poäng 

och alla artiklar under fick betyget låg kvalitet. Liknade system användes vid kvalitativa artiklarna 

men då sattes 10-13 poäng för hög. För medelhögt betyg krävdes 7-10 poäng och alla artiklar 

under 7 poäng fick betyget låg kvalitet. De artiklar som ansågs ha låg kvalitet inkluderas inte i 
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studien. Av de åtta artiklarna som valdes ut till vår kvalitetsgranskning bedömdes fyra ha hög 

kvalité och fyra medelhög kvalité. Artiklarna presenteras närmare i artikelmatrisen (bilaga 3).  

 

Analysmetod 

 

Artiklarna analyserades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Först lästes artiklarna 

igenom individuellt av författarna ett flertal gånger för att få en förståelse av innehållet. Under 

genomläsningen gjordes hela tiden markeringar med överstrykningspenna i de olika 

artiklarna. Därefter sammanställdes markerade meningsenheter gemensamt av författarna för 

att komma fram till ett resultat. Meningsenheter som specifikt kunde kopplas till studiens 

syfte markerades för att på detta sätt underlätta sammanställningen till resultatdelen (Willman 

et al, 2006). Efter detta delade vi in vårt resultat i två olika kategorier. Den första kategorin 

var ” Uttryck för depression hos män” och den andra var ”stöd och hjälp”. Därefter 

diskuterade vi varje artikel och analyserade för att kunna kategorisera innehållet till de båda 

kategorierna. Till varje huvudkategori framkom tre respektive fyra underkategorier under 

analysens gång (tabell 1). 
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Etiska aspekter 

 

Det vetenskapliga rådet har gett ut direktiv för hur tillförlitlig medicin och omvårdnads 

forskning skall utövas. Här understryks att ohederliga handlingar och fusk icke får existera 

inom forskningsvärlden. Etiska återspeglingar över systematiska litteraturstudier skall 

genomföras när det angår redogörelse av resultat och behandling av urval (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklar innefattade i studien har granskats enskilt ur etiskt perspektiv. 

Manipulation eller förändring av resultatet ur artiklarna har inte förekommit, och inget 

resultat har undanhållits och alla artiklar som inkluderats har etiskt godkännande. 

Resultat 
 

 

Tabell 1: Funna kategorier 

Huvudkategori: 1. Uttryck för depression 

hos män 

2. Stöd och hjälp 

Underkategorier: 1.1 Flyktbeteende och 

missbruk 

2.1 Information, socialt stöd 

och aktivitet 

 

 1.2 Affekterat beteende 2.2 Vårdpersonalens roll 

 1.3 Suicid 2.3 Grupptillhörighet 

  2.4 Hjälpmetoder 

 

Totalt ingår åtta artiklar i resultatet (bilaga 3).  

1. Uttryck för depression hos män 
 

Manlig depression döljer sig i olika symtom som gör det svårare att upptäcka depressionen 

som den primära sjukdomen vilket försvårar livssituationen för både mannen och hans 

anhöriga (Emslie, Ridge, Ziebland & Hunt, 2006). Det finns starka samband mellan missbruk, 

affektivt beteende och depression. Män tar gärna till missbruk av både alkohol, narkotika, 

spel, sex och våld under depressiva perioder, vilket i slutändan kan ge ödesdigra 

konsekvenser såsom kriminalitet, beroende och suicid (Troisi & D‟Argenio, 2004; Brownhill, 

Wilhelm, Barclay & Schmied, 2005; Leimkühler, Heller & Paulus, 2007; Dumais et al, 2005; 
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Emslie et al, 2006; Shiels, Gabbay, Dowrick & Hulbert, 2004; Mahalik & Rochlen, 2006). Så 

här beskriver en man sin livsvärld i samband med depressionen: ”Jag såg det som ett 

personligt misslyckande och ingen förklarade för mig att det var ett symtom på depression” 

(Skärsäter, Dencker, Häggström & Fridlund, 2003, s.160). Många män upplever kronisk 

smärta, såsom ryggsmärtor, bröstsmärtor etc. när de i själva verket lider av en depression. De 

som har ett socialt utanförskap med t.ex. arbetslöshet och låg livskvalitet är i riskzonen av att 

drabbas av en depression, då det sociala utbudet av människor runt dem är begränsat. Det är 

vanligt att dessa individer håller sig för sig själva eller umgås med andra i samma situation. 

Där är en hegemonisk personlighet, ett dominerande personlighetsdrag, vilket hindrar dessa 

individer från att visa känslor, prata om sina problem och söka hjälp (Shiels et al, 2004). 

 

1.2 Flyktbeteende och missbruk 

 

Det finns även ett samband mellan depression, suicid och känslomässig stress som kan 

sammankopplas med ett så kallat ”flykt beteende”. I detta fall flyr sina problem, vilket i sin 

tur leder till aggression, våld och slutligen i värsta fall suicid. Detta ses som ett slags 

antisocialt beteende och gäller både yngre och äldre män som försöker fly bort från smärtan, 

människor, ensamhet och problem (Brownhill et al, 2005; Dumais et al, 2005). De tar istället 

till andra ”flykt-beteenden” såsom att spendera mer tid på arbetet, otrohetsaffärer eller återgå 

till ”ungdomsbeteende”, alltså en slags regression (Brownhill et al, 2005; Dumais et al, 2005). 

En man beskriver följande: ”Jag gick tillbaka till mina ungdomsår och började surfa igen, 

låg på stranden hela dagarna, struntade i räkningarna och min vanliga tillvaro” (Brownhill 

et al, 2005, s.927).  

 

Yngre män tenderar att ta mer partydroger, såsom ecstasy och kokain, medan äldre män ser 

alkohol som sitt främsta val. Detta motiverandes med att alkohol var en mer accepterad drog 

ute i samhället (Brownhill et al, 2005). Män beskriver att de med hjälp av drogerna kan 

slappna av och fly från sina känslomässiga problem och sin känslomässiga stress. Det 

framkommer även att männen ”flydde” från den lidande vardagen med hjälp av sitt missbruk 

(Brownhill et al, 2005; Emslie et al, 2006; Leimkühler et al, 2007; Dumais et al, 2005).  
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1.3 Affekterat beteende 

 

Tidigare forskning (Leimkühler et al, 2007) visar att kvinnor oftast går direkt in i depression, 

medan män gradvis passerar olika steg via stress, aggression och missbruk. Män har också en 

större andel aggressiva utbrott än kvinnor i samband med depression (Leimkühler et al, 2007). 

Symtom som aggressivitet, irritabilitet, brottslighet och antisocialt beteende har starka 

samband med mäns depression och särskilt stor ses risken vara hos yngre män. Yngre män har 

en slags ilska de behöver få ut, vilket yttrar sig genom att de slår sönder möbler, gör annan 

skadegörelse eller misshandel (Leimkühler et al, 2007; Brownhill et al, 2005). Det är inte bara 

andra människor och saker som dessa män får utlopp på. Ett samband har påvisats att 

självskador förekommer även hos män fast inte i någon stor omfattning (Brownhill et al, 

2005). 

 

Det finns också ett samband mellan otrygghet och aggressivitet när det gäller manlig 

depression. Detta beror på att ilska bevisligen har ett samband med en labil tillvaro, vilket får 

sitt utlopp i ett affektivt beteende (Troisi & D‟Argenio, 2004). Deprimerade män har svårt att 

kontrollera sig vid trängda situationer, vilket beror på att de ofta har en låg stresstolerans och 

en låg impulskontroll. Detta leder till en växande undertryckt ilska, vilket förr eller senare ger 

utlopp i form av aggressivitet (Troisi & D‟Argenio, 2004; Brownhill et al, 2005).  Även 

”attachment teorin”, vilket är en teori om interpersonella relationer, som bygger på kvalitén på 

tidigare omvårdnad i barndomen, påverkar hur en person uppfattar och bedriver relationer 

senare i livet. Brister i barnets omvårdnad och den tidiga anknytning kan skapa rädsla som 

leder till känslor av övergivenhet, och som i sin tur leder till ett affektivt beteende. Slutligen 

kan det resultera i fientlighet och misstänksamhet i männens relationer med andra människor 

(Troisi & D‟Argenio, 2004). 

1.4 Suicid 

 

När män inte ser någon väg ut ur sin depression begår de suicid som en sista utväg att fly 

undan sitt lidande. Män i åldern 40-75 år ses ha en mindre tendens att ta till suicid, på grund 

av att de oftast har familj och barn. Människor har behov av att ha kontroll och när behovet av 

kontroll inte längre uppfylls väljer de att ta kontroll över det enda som finns kvar, det vill säga 

”sitt eget liv” (Emslie et al, 2006; Dumais et al, 2005). En annan man beskriver sin livsvärld 
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på följade sätt. ”Jag var övertygad om att min hustru och mina söner skulle ha ett långt och 

lyckligare liv utan mig” (Emslie et al, 2006, s.2252). 

 

Suicid bland deprimerade män och kvinnor är ett stort problem, 60 % av dem som begår 

suicid anses vara deprimerade. För män som varit inlagda på sjukhus beräknas suicidrisken 

vara 15 %. Även frågor som rör socialt eller medicinskt stöd, t.ex. utskrivning från en 

psykiatrisk klinik (Dumais et al, 2005) och vissa kliniska symtom har också setts som 

utlösande faktorer när det gäller suicid. Exempel på dessa kliniska symtom är t.ex. 

sömnlöshet, minnesproblem, självförsummelse, känsla av hopplöshet samt missbruk av 

narkotika eller alkohol (Leimkühler et al, 2007; Dumais et al, 2005). Depression är en stor 

riskfaktor när det gäller impulsiva suicider tillsammans med aggressivt beteende. Även 

missbruk av olika slag är en stor riskfaktor för suicid och ofta är det individer som är fast i ett 

blandmissbruk som begår suicid, vilket i en studie uppgick till 11,5%. Blandmissbruk är 

missbruk av både narkotika och alkohol samtidigt. Oftast är dessa riskfaktorer associerade 

med yngre män i åldern 18-40 år. Det har också framkommit att yngre män tenderar att 

använda våldsammare metoder vid suicid. Panikångest kan leda till självmord och nästan 3 % 

av männen visade tendenser på paniksyndrom i samband med suicid (Dumais et al, 2005). 

2. Hjälp och stöd 
 

Många av männen nådde en punkt då de inte längre kunde hantera sina liv utan behövde 

aktivt stöd från andra människor, som t.ex. familj, vänner och vårdpersonal för att kunna klara 

av vardagen (Skärsäter et al, 2003; Emslie et al, 2006). 

 

Depression hos män tycks vara gömd i antisocialt beteende (Brownhill et al, 2005) och i en 

studie intervjuas män utan diagnosen depression om vilka olika åtgärder de skulle vidta vid 

depressionssymtom. På första plats på frågan, som består av 20 olika svarsalternativen väljer 

männen alternativet ”prata med bästa vännen”. Resultatet visar ”att vänta och se om det går 

över”, är det näst vanligaste alternativet. Studien visar på att män inte gärna vill prata om sina 

känslor och att det är fler män i världen som lider av depression än som diagnostiseras 

(Brownhill et al, 2005; Dumais et al, 2005). Däremot föreföll resultatet ”prata med bästa 

vännen”, vara något som överraskade forskarna, då de hade en hypotes om att män inte delgav 

sina känslor ens till nära och kära (Mahalik & Rochlen, 2006). Liknande resultat framkommer 
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i en annan studie där män gärna uppger sina problem till kompisar de litar på, men helst inte 

till familjemedlemmar (Skärsäter et al, 2003).  

2.1 Information, socialt stöd och aktivitet 

 

Tillräcklig information ses som en viktig del för att kunna ta sig ur en depression. Män känner 

oftast en stor lättnad när det finns en etikett på deras symtom och vetskapen om att andra 

befinner sig i en liknande situation (Skärsäter et al, 2003; Emslie et al, 2006; Brownhill et al, 

2005; Shiels et al, 2004). Information till familjemedlemmar från vårdpersonal och då särskilt 

till barnen, anses vara av stor vikt. Detta på grund av att den som är drabbad ofta har svårt att 

beskriva sin depression för sina barn när de är i den akuta fasen av sjukdomen (Skärsäter et al, 

2003; Emslie et al, 2006).  

 

Män beskriver att de i samband med depressionen hamnar i en slags passivitet (Skärsäter et al, 

2003; Emslie et al, 2006) och de behöver få aktiv hjälp och stöd för att komma igång. Ett 

sådant stöd kan hjälpa dem att få tillbaka livsgnistan och återgå till ett normalt liv och det ger 

dem också styrkan att se framåt. Det viktigaste stödet anser de att familjen och de närmaste 

vännerna ger. Även vårdpersonalen anser de kan göra mycket och då speciellt 

informationsmässigt. Detta bidrar då mycket till att minska deras ensamhet (Skärsäter et al, 

2003; Emslie et al, 2006). 

 2.2 Vårdpersonalens roll 

 

Vårdpersonalen har en viktig roll när de möter män, då de känner ett stort behov av att 

vårdpersonalen lyssnar aktivt på dem. Män är också väldigt selektiva när det gäller vem de 

pratar med, de känner att det är viktigt att bli tagen på allvar när de väl öppnar sig. Det är en 

viss känsla av lättnad när männen kommer till sjukhuset, för här är de oförmögna att använda 

sina personliga och sociala erfarenheter på ett effektivt sätt. De avsäger sig all kontroll och 

placerar nu ansvaret helt och hållet i vårdpersonalens händer. På detta sätt uppnås en säkerhet 

och en känsla av trygghet. I den akuta fasen av depressionen upplever män en känsla av 

personligt misslyckande och adekvat information kan hjälpa dem att ta avstånd från denna 

känsla. Informationen ger män en känsla av begriplighet och struktur i en värld som i deras 

ögon annars bara består av förvirring. Detta gör det möjligt att för första gången se framåt och 

göra sin situation mer konkret och begriplig. Genom kommunikation och dialog kan 

vårdpersonalen integrera hopp hos patienten, vilket ger en mening och orsak till att leva 
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vidare.  En av männen i studien beskriver: ”Det var som en sten som släpptes från mitt bröst, 

då jag fick prata ut med honom, han visade intresse för mig och lyssnade, togs sig tid och var 

trevlig. Han var också lugn och samlad vilket gjorde det lättare för mig att lätta på mitt 

hjärta” (Skarsäter et al, 2003, s.158). En annan man upplevde det väldigt positivt när 

vårdpersonalen berättade att depression var inget han skulle skämmas för, utan att alla någon 

gång under livet upplevde depression och att människor inte var några maskiner utan att det 

var helt naturligt att känna sig deprimerad ibland. En annan viktig aspekt, som vårdpersonal 

ofta ”trycker på” är att upprätthålla och skapa ett socialt nätverk som kan underlätta längre 

fram i livet. Det är också viktigt för vårdpersonalen att stärka och identifiera männens egna 

erfarenheter och resurser (Skärsäter et al, 2003).   

2.3 Grupptillhörighet 

 

 Grupptillhörighet beskrivs som något väldigt väsentligt, då det skapar en känsla av 

gemenskap och tillhörighet och en man beskriver följande: ”att gå med i en bowlingklubb har 

varit nyttigt för min återhämtning eftersom att jag till slut kände att jag tillhörde en grupp 

män, efter en livstidskänsla av utanförskap” (Emslie et al, 2006, s.2252) . Upplevelsen av att 

vara en del av samhället, att bli tagna på allvar, att ”dra sitt strå till stacken” anser män är 

viktigt. En man beskriver det såhär: ”Nu är jag en i teamet igen. Jag jobbar heltid, är sällan 

sjuk och tar hand om mina barn och har lärt mig att hantera min depression i den mån det 

går”; Shiels et al, 2004, s.242).  

2.4 Hjälpmetoder 

 

Hjälpmetoder att förhålla sig till depressionen för män är t.ex. fysisk aktivitet, lyssna på 

musik, ridning, gräva i trädgårdsland, meka med bilar, gå i skogen, gymträning, bollsporter, 

mediterande eller bara hålla sig upptagen med olika aktiviteter. Dessa aktiviteter används 

medvetande för att bryta det negativa tänkandet och beteendemönstret. (Skärsäter et al, 2003; 

Emslie et al, 2006; Brownhill et al, 2005; Shiels et al, 2004). Männen betraktade det som en 

utmaning att övervinna sin nedstämdhet. Det var viktigt för männen att ge sig själva ett värde 

både i sin roll på arbetsplatsen och ute i samhället (Skärsäter et al, 2003). 

 

Det finns exempel på studier där möjligheten att ändra sin arbetsmiljö medför att män kan 

undvika eller minimera vissa krav på arbetet. De lär sig då nya färdigheter för att hantera den 

nya arbetsplatsen, vilket ökar deras självkänsla och skapar nya möjligheter för dem att finna 
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en känsla av välbefinnande. Att medvetet kunna övervinna sin nedstämdhet kan ge en känsla 

av kontroll. Män gör aktiva, medvetna val för att ändra sitt yrkesliv eller privatliv. De frågar 

även andra om hjälp och försökte att anpassa kraven efter sin egen förmåga. (Skärsäter et al, 

2003; Emslie et al, 2006). De flesta män vill undvika medicinering som en del i behandlingen 

pga. att läkemedlen gör att männen inte längre har kontroll, utan medicinen har tagit över den 

rollen. Även kontakten med terapeut ses på liknande sätt, detta på grund av att män känner sig 

beroende av sin terapeut (Emslie et al, 2006). 

 

Att göra långsiktiga planer ökar riskerna för återfall i depressionen, så ett bättre alternativ är 

att ta en dag i taget. Män försöker även lyssna mer på sig själva och ägna mer tid åt det som 

de tycker är viktigt i livet. Depressionen uppfattas som en restriktion i deras liv som gör att 

möjligheterna begränsas. Även nya relationer hjälper männen till nya färdigheter och 

beteenden, som de tycker krävs, för att utveckla den mentala och stabila delen i sitt liv. Det är 

också viktigt för män att de kan se en gemenskap, att depressionen har gett dem något att 

bygga vidare på i livet, som kan leda fram till att de i framtiden har lättare att tackla nya 

liknande situationer och vända dessa till något positivt. En man som övervunnit en depression 

gjorde detta efter att ha erkänt sin sårbarhet och samtidigt behållit en uppskattad känsla av sin 

manlighet (Skärsäter et al, 2003; Emslie et al, 2006). Självförtroendet ökar hos männen när de 

inser att de själva har förmågan att lösa sina egna problem (Skärsäter et al, 2003). 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

För att besvara studiens syfte på bästa tänkbara sätt gjordes en litteraturstudie av artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Vi valde att använda oss av båda ansatserna för att få 

ett så brett underlag som möjligt. Att arbeta två författare tillsammans har varit positivt 

eftersom två olika perspektiv integrerades med möjligheten att kunna diskutera 

översättningar, tolkningar formuleringar, granskningen och analysen vilket stärker studiens 

resultat.  

 

Sökorden som använts är inte många till antalet, men de som vi valde har gett ett brett 

underlag och relevanta artiklarna har kunnat plockas fram. Vi satte en tidsgräns på tio år för 
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att på detta sätt begränsa antalet artiklar och för att få med den senaste forskningen. Den 

sammanlagda datan, som vi samlat in, tycker vi ändå räcker eftersom kvalitet går förre 

kvantitet när det gäller forskning. Samtidigt har antalet artiklar som funnits inte varit många 

då tillgången på artiklar inom detta område inte är så stor. Litteraturen är full av beskrivningar 

av kvinnors depression, som är mer synlig i vårt samhälle och därför varit föremål för fler 

studier. Mäns depressioner är oftast dolda av andra symtom och därför svårare att hitta (Prior, 

1999). 

 

Inklusionkriterierna innefattar endast artiklar där depression är den primära sjukdomen. Detta 

gjordes för att problematiken och behandlingen ser annorlunda ut för den grupp som har en 

sekundär depression. Inklusionkriterierna innefattade även åldern 18-75, till följd av att vi vill 

belysa vuxna män och inte barns depression, men även utesluta geriatrisk depression. 

Liknande levnadsvillkor och kulturella likheter är även ett inklusionkriterie detta på grund av 

att skillnaden när det gäller data för att kunna använda/överföra resultatet till svensk kontext.    

 

Artikelsökningarna har gjorts i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa tre databaser valdes 

eftersom de innefattar artiklar inom omvårdnad, medicin och psykiatri och därför ansågs vara 

de mest relevanta för vårt syfte. Artiklar kan ha missats på grund av att sökning bara har 

gjorts i tre databaser, men på grund av antalet dubbletter mellan de olika databaserna så har en 

viss datamättnad uppnåtts och sökningarna täckt in en stor del av området (Forsberg & 

Wengström 2008).  För att avgränsa antalet träffar valdes att kombinera de olika sökorden i 

alla de olika kombinationer som kunde tänkas. AND användes för att avgränsa sökningarna 

genom att kombinera de olika MeSH-termerna, medan NOT användes för att exkludera olika 

sökträffar (Willman et al, 2006) som var irrelevanta för studiens syfte.  

 

Genom att vi gjorde dataanalysen så noggrant och var två författare bidrog översikten till att 

det blev enklare att urskilja teman och likvärdigheter mellan de olika vetenskapliga artiklarna. 

När översikten diskuterades mellan författarna visade det sig att vi hade fokuserat på ungefär 

samma delar av datan, vilket vi menar höjer vår studies tillförlitlighet. Somliga stycken 

exkluderas då vi kom till insikt om att dessa enbart kom med på grund av att de sågs som 

intresseväckande men inte väsentliga för att ge svar på syftet. Styrkan med vår 

kvalitetsgranskning är att vi är två författare och enskilt har granskat alla artiklarna som 

förekommit i studien och på denna väg valt de artiklar som skulle inkluderas. Svagheten är att 
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vi innan studien hade en viss förförståelse om ämnet i fråga innan studien genomfördes. 

Överförbarhet anser vi vara god på grund av en väldetaljerad och välbeskriven metoddel.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att bakom mäns depression döljer sig olika symtom som kan sammanfattas 

som flyktbeteende, missbruk, affekterat beteende och som i värsta fall kan det leda till suicid. 

Tillräcklig information och gemenskap i sjukdomen kan göra att lidandet minskar för 

individen, som då inte behöver bära hela bördan själv (Eriksson, 2001; Eide & Eide, 1996; 

Løkensgard, 1997; Allgulander, 2005). Utebliven vård eller icke vård kan bero på 

vårdpersonalens bristande förmåga att se och bedöma vad deprimerade män behöver vilket 

skapar ett onödigt lidande hos de deprimerade männen (Eriksson, 2001). 

 

Irritabilitet, våldsamma angrepp, fientlighet kan vara väldigt vilseledande när det gäller att 

upptäcka depression hos män. Trots att flera studier visar detta samband förekommer inte 

symtom såsom irritabilitet och ilska i de olika internationella klassifikationssystemen 

(Brownhill et al, 2005; Leimkühler et al, 2007; Robbins, 2006). Ett vanligt fenomen är att 

använda sig av så kallade coping-strategier, för att avleda sina tankar från depressionen och 

för att klara av vardagen. Dessa strategier kan utspela sig på olika sätt antingen genom 

destruktiva beteenden som t.ex. våldsbrott, missbruk och suicidtankar (Skärsäter et al, 2003; 

Emslie et al, 2006; Brownhill et al, 2005; Shiels et al, 2004; Robbins, 2006), eller godartade 

beteenden såsom t.ex. fysisk aktivitet, lyssna på musik, mediterande eller bara hålla sig 

upptagen med olika aktiviteter. De godartade beteendena användes medvetet för att bryta det 

negativa tänkandet och beteende mönstret (Skärsäter et al, 2003; Emslie et al, 2006; 

Brownhill et al, 2005; Shiels, et al, 2004; Løkensgard, 1997). Risken för återfall i depression 

ansågs också vara större vid långsiktiga planer och ett bättre alternativ är då istället att ta en 

dag i taget (Skärsäter et al, 2003). Det här är en teori som styrks av andra författare att dessa 

män lever i ständig rädsla att drabbas av återfall i sin depression. Det handlar också om att ta 

en dag i taget och leva i nuet (Allgulander, 2005; Meleis, Sawyer, Messias & Shumacher, 

2000).   
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Suicid är det primära problemet eftersom utgången är irreversibel. Sextio procent av dem som 

begår suicid är deprimerade och efter en utskrivning beräknas suicidrisken vara så hög som 15 

%. Vid suicid drabbas även anhöriga hårt vilket ger negativa effekter för flera individer 

(Dumais et al, 2005). Informationen om konsekvenser vid en depression och dess symtom 

måste ut till de deprimerades anhöriga och vänner för att kunna arbeta preventivt med detta 

problem (Dumais et al, 2005; Addis, 2008; Wilhelm, 2009; Løkensgard, 1997; Allgulander, 

2005; Robbins, 2006). Depression kommer vara en av framtidens största hälsoproblem, vilket 

även innebär att antalet suicid kommer att öka (Addis, 2008). För att minimera riskerna för 

suicid är det viktigt för vårdpersonalen att kunna identifiera personer som befinner sig i 

riskzonen för suicid. Detta på grund av att patientens situation spelar stor roll, då den kan vara 

kantad av ensamhet, lidande, stora olösliga problem utan hopp om framtida förändringar. 

Även vårdtagarens sinnesstämning anses vara av relevans vid identifiering och uttal om 

suicidtankar bör tas på högsta allvar (Løkensgard, 1997; Allgulander, 2005; Robbins, 2006). 

Dessa handlingar kan även kopplas till vår valda omvårdnadsteoretiker då hon skriver att 

vårdtagaren alltid skall ha en möjlighet att bestämma över sin egen vård (Eriksson, 2001). Att 

män oftast inte har uttalat något om suicid innan detta sker och det faktum att suicid många 

gånger överraskar familjemedlemmarna är ännu en orsak för att ta manlig depression på 

väldigt stort allvar (Addis, 2008; Kilmartin, 2005). Aggressivitet eller rus pga. av droger kan 

leda till suicid utan att något i förväg är planerat (Løkensgard, 1997).  

 

Vi anser att det är relevant att minska tabun kring suicid relaterade till depression, för att 

genomföra detta krävs det att normerna i samhället förändras. Ett genomförande av en sådan 

process kräver mer information till allmänheten och då speciellt till skolor högstadiet och 

uppåt, där undervisning om suicid relaterade depression, tror vi, skulle göra stora förändringar 

ute i samhället. Genom att allmänheten skulle få en större insikt i hur det är att leva med 

depression och på detta sätt kunna bidra till att förebygga suicid. Även på olika vårdinstanser 

och vårdutbildningar krävs det mer kunskap om manlig depression och om de olika 

konsekvenser som det kan innebära om den maskerade depressionen inte behandlas.  

 

Information ses som en viktig del för att kunna ta sig ur en depression. Män känner oftast en 

lättnad när det finns en etikett på deras symtom och vetskapen om att andra befinner sig i en 

liknande situation underlättar (Skärsäter et al, 2003; Emslie et al, 2006; Brownhill et al, 2005; 

Shiels et al, 2004; Wilhelm, 2009). Den uteblivna vården kan bero på bristfällig kompetens 

hos vårdpersonalen vilket resulterar i att bedömningen av vårdtagarens behov aldrig blir 
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tillfredställande (Eriksson, 2001). Vi tycker att Erikssons teori är relevant eftersom att det är 

väsentligt att vårdpersonalen alltid gör adekvata bedömningar i alla möjliga situationer. I vårt 

resultat, som presenterades, har intervjuade män utan diagnosen depression resonerat om 

vilka olika åtgärder de skulle ta till i händelse av symtom på depression. Att vänta och se om 

det går över”, blev näst vanligaste svarsalternativet av 20 olika val detta påvisar hur stort detta 

problem är ute i dagens samhälle (Mahalik & Rochlen, 2006). Detta är något som även tas 

upp i andra vetenskapliga artiklar där sociala och personliga problem oftast beror på att 

mannen ifråga har underliggande depressiva symtom som är odiagnostiserade och icke 

behandlade (Kilmartin, 2005; Robbins, 2006; Scott, 2008). Denna hypotes får även stöd av 

teorin att män har svårare att visa känslor och prata om sina problem med vårdpersonal och 

anhöriga än vad kvinnor har, enligt artikeln bör detta klassas som en genusfråga.(Mahalik, 

2008; Robbins, 2006; Scott, 2008). Dessa teorier stöds dock inte av resultatet att ”prata med 

bästa vännen” är det vanligaste alternativet vid depression. Dock är forskarna inte riktigt säkra 

på resultatet, då studien bedrevs på icke deprimerade män (Mahalik & Rochlen, 2006). 

Däremot framkom liknande resultat i en svensk studie, där män gärna uppgav sina problem 

till kompisar de litade på, men helst inte till familjemedlemmar (Skärsäter et al, 2003).  

 

Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om hur olika symtom på depression kan yttra 

sig för att ge så adekvat vård som möjligt (Addis, 2008; Kilmartin, 2005; Robbins, 2006). Det 

är även väsentligt att uppmärksamma individens livsvärld, särskilt vid förändringar i livet då 

individen är särskilt sårbar. Vid dessa situationer finns ökad risk att insjukna i depression och 

då har individen det som svårast att uppskatta det som är positivt i livet. Män har stora 

svårigheter med att identifiera och kommunicera sina känslomässiga erfarenheter i samband 

med en depression. För att underlätta tillfrisknandet är det också extra viktigt att bejaka deras 

livsvärld (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001; Addis, 2008; Wilhelm, 2009; Eriksson; 2001; 

Robbins, 2006).  

 

Om vårdpersonalen stöter på motstånd när de presenterar förslag på godartade coping-

strategier gäller det att vårdpersonalen utgår från de grundelementen inom god 

omvårdnadskommunikation och omvårdnadsrelationer för att skapa motivering. Dessa är 

empati, yrkeskunskap och målinriktning. Empati definieras som förmågan att lyssna och 

förstå andras känslor och reaktioner. Yrkeskunskap definieras som den kunskap som är 

nödvändig för att utföra sitt yrke. Målinriktning definieras som att alla i vårdlaget arbetar i 

samma riktning och mot samma mål (Eide & Eide, 1996). Här kan även Katie Erikssons 
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omvårdnadsteori användas genom att vårdpersonalen bekräftar vårdtagarens lidande genom 

t.ex. beröring och ord (Eriksson, 2001). Genom kommunikation och dialog kan 

vårdpersonalen integrera hopp hos männen, vilket ger en mening och orsak till att leva vidare 

(Skärsäter et al, 2003). Teorin får även stöd från Løkensgard som ser vikten av att 

vårdpersonalen skapar ett sådant stöd och förtroende för sin grupp så att vårdtagaren känner 

hopp om framtiden och därmed inte begår suicid (Løkensgard, 1997; Eriksson, 2001). Det 

som vårdpersonalen ofta ”tryckte på” var att upprätthålla och skapa ett socialt nätverk som 

skulle kunna underlätta längre fram i livet. Det är också viktigt för vårdpersonalen att stärka 

och identifiera männens egna erfarenheter och resurser för att på så sätt undvika katastrofala 

hälsoföljder senare i livet (Skärsäter et al, 2003; Eriksson, 2001). Denna teori styrks i en 

vetenskaplig litteraturstudie, där författaren tar upp vikten av att styrka mäns självförtroende 

och självkänsla för att åstadkomma detta krävs arbete med individens egna resurser (Robbins, 

2006). 

 

Att det maskulina beteendet är så djupt rotat inom män, anser Kilmartin (2005) beror på det 

kulturella arvet. Attribut som unga män vill undvika är att visa sig svaga, neurotiska och att ha 

lätt till gråt och då det värsta en ung pojke kan bli anklagad för är att han uppträder som en 

tjej. Även media anses spela en stor roll i detta drama då den oftast målar upp män som 

känslolösa, självstädiga och våldsamma. Unga män lär sig tidigt att inte uppträda feminint 

eftersom sådant uppträdande oftast leder till socialt utanförskap. Även sociala bestraffningar 

som mobbning angående mannens sexuella läggning kan förekomma från föräldrar, kompisar, 

andra vuxna, kusiner, men även från kvinnliga personer (Kilmartin, 2005; Robbins, 2006). 

Det har tidigare i resultatet i denna studie tagits upp att symtom som aggressivitet, irritabilitet, 

brottslighet och antisocialt beteende har starka samband med deprimerade män, särskilt stor 

anses risken vara hos yngre män (Leimkühler et al, 2007; Brownhill et al, 2005; Robbins, 

2006). Även om vårdtagaren lider och vill vara ensam så skriver Katie Eriksson i sin bok den 

lidande människan att människor alltid vill känna en gemenskap och vara delaktig i sociala 

situationer.  

 

De yngre männen har en slags ilska de vill få ut, vilket yttrar sig genom sönderslagna möbler, 

skadegörelse och misshandel (Leimkühler et al, 2007; Brownhill et al, 2005; Robbins, 2006). 

Just när det gäller en kriminell karriär blir utgången oftast denna hos yngre män som saknar 

manliga förebilder (Robbins, 2006). Vi tror därför att männen, som lever i en depression och 

inte vet hur de ska uttrycka sina känslor, ofta tar till våld för att avreagera sig eftersom det är 
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ett ”maskulint beteende” som inpräntats hos män ända sedan barndomen. Dessa 

föreställningar i samhället är något som måste brytas för att det ska ske en förändring.  

Slutsats 

 

Studien visar att det finns starka kopplingar mellan missbruk, affektivt beteende och 

depression. Män tar även gärna till missbruk av både alkohol, narkotika, spel, sex och våld 

under depressiva perioder, vilket i slutändan kan ge ödesdigra konsekvenser såsom 

kriminalitet, beroende och suicid. Även så kallade ”flykt-beteenden” eller coping-strategier 

används för att bryta det negativa tänkandet för stunden. Information och utbildning om mäns 

depression till allmänheten men framförallt till vårdpersonal behövs. Det behövs även en 

förändring i samhället, av normerna att män ska vara stora, starka och inte visa känslor, men 

även en ändring i kriterierna för vad en depression är. Allt detta för att den onda cirkeln skall 

kunna brytas. Vid en depression förändras männens livsvärld och det är viktigt att 

vårdpersonalen bejakar mäns vardagliga liv, för att på så sätt minska suicidrisken, men även 

för att stärka individens egna resurser. Vi tror även att vidare forskning inom detta område 

skulle minska samhällskostnader i framtiden, genom t.ex. minskad sjukfrånvaro, minskat 

antal våldsbrott, suicid, men även minskad beläggning på beroendeklinikerna runt om i 

världen. Förslag på fortsatt forskning är kvalitativa studier för att ytterligare kartlägga 

symtom vid manlig depression. Detta för att kunna ändra DSM-IV kriterierna så att även 

dessa inkluderar symtom hos deprimerade män eller till och med att skapa separata mallar för 

kvinnor och män när det gäller depression. 
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beskrivet? 

   

Likvärdiga grupper vid 

start? 

   

Analyserade i den grupp 

som de randomiserades 

till? 

   

Blindning av patienter?    

Blindning av vårdare?    

Blindning av forskare?    

 

Bortfall 

 Ja Nej 

Bortfallsanalysen beskriven?   

Bortfallsstorleken beskriven?   

Adekvat statistisk metod?   

Etiskt resonemang?   

Är instrumenten valida?   

Är instrumenten reliabla?   

Är resultatet 

generaliserbart? 
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Hur tillförlitligt är resultatet?..................................................................................................... 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statisk 

signifikans, klinisk signifikans, power beräkning) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande 

bedömning av 

kvalitet 

Bra… Medel… Dålig… 

 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Skärsäter, Dencker, 

Häggström & 

Fridlund 

  

2002 

 

Sverige 

“A 

salutogenetic 

perspective on 

how men cope 

with major 

depression in 

daily life, with 

the help of 

professional 

and lay 

support.” 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies. 

Beskriva hur män 

med egentlig 

depression klarar 

av vardagen med 

hjälp av 

professionellt stöd 

och stöd från 

“nära och kära”. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

grund. 

Intervjuer med 

12 män som 

lider av egentlig 

depression.  

Männen uppgav 

att de ”tog en 

dag i taget”, de 

använde sig av 

egna resurser för 

att klara av den 

tuffa vardagen. 

Vårdpersonalens 

bemötande och 

information om 

vad en manlig 

depression var 

spelade en 

avgörande roll. 

Hög 

 

Emslie, Ridge, 

Ziebland & Hunt. 

 

2005 

 

Storbritannien 

“Men´s 

accounts of 

depression: 

Reconstructing 

or resisting 

hegemonic 

masculinity?” 

 

Social Science 

& Medicine 

 

 

Undersöka 

sambandet mellan 

mäns depression 

och mäns 

könsidentiteter. 

Kvalitativ 

sekundär analys.  

Djupintervjuer 

med 16 män 

som har 

depression. 

Det viktigaste i 

återhämtningen 

från 

depressionen 

var att 

rekonstruera en 

känsla som 

kunde kopplas 

till manliga 

normer.  

 

 

 

 

 

Hög 
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Mahalik & Rochlen 

 

2006 

 

USA 

 

“Men‟s Likely 

Responses to 

Clinical 

Depression: 

What 

Are They and 

Do 

Masculinity 

Norms Predict 

Them?” 

 

Sex Roles: 

Springer 

Science 

Undersöka mäns 

mest sannolika 

och minst 

sannolika åtgärder 

vid en depression.  

Kvantitativ 

studie med 153 

unga män utan 

diagnosen 

depression.  

Männen fick 

sätta sig in i 

DSM-IV-

kriterierna och 

fick 20 förvalda 

beslutsalternativ 

som de fick 

välja bland i 

samband med 

depression. 

De tre mest 

sannolika 

åtgärderna var; 

Tala med en 

bästa vän (inte 

din fru/partner). 

Vänta och se om 

symtomen 

försvinner. Tala 

med en 

familjemedlem 

(inte din 

fru/partner). 

Medel 

 

Brownhill, 

Wilhelm, Barclay 

& Schmied. 

 

2005 

 

Australien 

“„Big build‟: 

hidden 

depression in 

men” 

 

Australien and 

New Zealand 

Journal of 

Psychiatry 

Undersöka mäns 

erfarenhet av 

depression. 

Kvalitativ studie 

med “grounded 

teori. I studien 

deltog 77 män 

och 25 kvinnor, 

både lärare och 

studenter både 

diagnostiserade 

med depression 

och utan 

diagnosen 

depression. 

Män som är 

deprimerade kan 

uppleva en 

känslomässig 

stress, vilket kan 

leda till 

riskbeteende 

iform av 

aggression, våld 

och självmord. 

Könsskillnader 

framkommer i 

uttrycket av 

depressionen 

men inte i 

erfarenheten av 

den. 

Hög 

 

Shiels, Gabbay, 

Dowrick & 

Hulbert. 

 

2004 

 

Storbritannien 

“Depression in 

men attending 

a rural general 

practice: 

factors 

associated 

with 

prevalence 

of depressive 

symptoms and 

diagnosis” 

 

British Journal 

of Psychiatry. 

Identifiera 

symtom och göra 

sociodemografiska 

jämförelser av 

depression hos 

män på 

landsbygden men 

även konstatera 

generella riktlinjer 

för bedömning av 

depression. 

Kvantitativ 

studie med 982 

odiagnostiserade 

män i 

arbetsförålder. 

Män som lever i 

ett socialt 

utanförskap, 

med lågavlönat 

jobb eller som 

inte trivs på 

arbetet har 

större risk att bli 

diagnostiserade 

med depression. 

Även 

bröstsmärtor 

och trötthet ses 

som symtom vid 

en depression. 

Hög 
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Troisi & 

D‟Argenio. 

 
2002 

 

Italien 

“The 

relationship 

between anger 

and depression 

in a clinical 

sample 

of young men: 

the role of 

insecure 

attachment”. 

 

Journal of 

Affective 

Disorders 

Hitta ett samband 

mellan ilska och 

depression. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

med 87 unga 

män med 

kliniska 

depressiva 

symtom. 

Otrygga, 

deprimerade 

män har ett 

större behov av 

affektivt 

beteende. 

Medel 

 

Dumais, Lesage, 

Alda, Rouleau, 

Dumont, Chawky, 

Roy, Mann, 

Benkelfat & 

Gustavo Turecki 

 

2005 

 

Kanada 

 

“Risk Factors 

for Suicide 

Completion in 

Major 

Depression: 

A Case-

Control Study 

of Impulsive 

and 

Aggressive 

Behaviors in 

Men”. 

 

Am J 

Psychiatry 

Undersöka 

sambandet mellan 

impulsiva och 

aggressiva 

beteenden, 

depression och 

axel-I störningar i 

samband med 

självmord. 

Kvantitativ 

studie med 

anhöriga till 104 

män som begått 

suicid jämfördes 

med 74 män 

med depression. 

Impulsiv och 

aggressiv 

personlighet 

ledde ofta till 

missbruk och 

var en 

avgörande orsak 

för självmord 

vid depression.  

Medel 

 

Möller-Leimkûhler, 

Heller & Paulus 

 

2006 

 

Tyskland 

“Subjective 

well-being and 

„male 

depression‟ in 

male 

adolescents” 

 

Journal of 

Affective 

Disorders 

Ytterligare 

validera begreppet 

manlig 

depression.  

Kvantitativ 

studie med 1004 

unga män, som 

fick rangorda 

sitt välmående 

och livskvalitet 

efter WHO-

5‟well-being 

index*. 

Det fanns inga 

bevis att unga 

män skulle dölja 

sin depression 

med ångest. 

Irritiabilitet har 

också ett stort 

samband med 

depression.  

Medel 

 

*En kortfattad egenbedömnings instrument som används vid depression, som består av tre 

centrala begrep enligt ICD-10: humör, intressen och energi.  

 

 

 

 

 


