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SAMMANFATTNING 

  

Depression är ett folkhälsoproblem som ökar globalt och i Sverige. Sjukdomen uppfattas 

enligt genusmedicinska forskare som en kvinnlig sjukdom och diagnostiseras utifrån 

patientens känslomässiga symtom. Det har dock visat sig att symtomen för depression kan 

skilja sig åt mellan könen. Det innebär att depression hos män kan missas av patienten 

själv och av vårdpersonal samt leda till att män inte får rätt behandling.   

  

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka faktorer män med depression upplever som betydelsefulla i 

samband med vårdmötet. 

   

Metod 

Studien är en allmän litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar varav tio 

kvalitativa, fyra blandad kvalitativ och kvantitativ och en kvantitativ. Sökningarna 

genomfördes i databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed. Artiklarna analyserades och 

sammanställdes i en matris (Bilaga C).  

  

Resultat 

I resultatet identifierades ett antal huvudfynd. Män uttryckte behov av vårdpersonal för att 

förstå sin depression samt behov av en genuin relation i vårdmötet. De upplevde att de inte 

kände igen sig i diagnoskriterier för depression samt påverkade maskulina normer deras 

hjälpsökande. Männen uttryckte behov av delaktighet samt betydelsen av att få 

professionell hjälp i tid. 

 

Slutsats 

Symtom på depression hos män kan förbises av vårdpersonal på grund av att mäns symtom 

inte alltid passar in i vanliga diagnoskriterier. Män känner heller inte alltid igen sina 

symtom på depression. Detta kan leda till att män sällan söker vård för depression, något 

som även visat sig har samband med maskulina normer. Av betydelse är att vårdpersonal 

har kunskap om symtom för depression, att de förklarar sjukdomen depression för ökad 

förståelse och acceptans samt därigenom motverkar stigma.  

  

Nyckelord: Depression, Interpersonella relationer, Kommunikation, Män, Vårdmötet 
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INLEDNING 

Depression är enligt World Health Organization [WHO] (2017) den främsta orsaken till 

ohälsa och funktionshinder i världen och i Sverige klassas depression som en av de stora 

folkhälsosjukdomarna då den drabbar cirka 25 procent av befolkningen. I Sverige 

uppskattas risken att insjukna i depression vara cirka 23 procent för män och cirka 36 

procent för kvinnor (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Idag är det känt att depressionsdiagnostik och riktlinjer för behandling baseras på 

patienternas känslomässiga symtom. Det har dock visat sig att symtomen för depression 

kan skilja sig åt mellan könen (Lehti, 2010) och att män med depression kan ha svårt att 

känna igen sina symtom samt uttrycka dem verbalt (Wilhelm, 2009). Enligt forskare inom 

genusmedicin uppfattas dessutom depression ofta som en kvinnlig sjukdom. Sammantaget 

innebär det att mäns uttryck för depression kan missas av patienten själv och av 

vårdpersonal samt leda till att män inte får rätt behandling (Smirthwaite, 2010a).  

 

Ämnet är därför intressant för författarna att undersöka närmare; vilka upplevelser har män 

av depression, hur kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal på bästa sätt möta män med 

depression och vilka faktorer påverkar vårdmötet? I arbetet tillämpas den biologiska 

definitionen av könet man (Smirthwaite, 2010b). Det här självständiga arbetet är en allmän 

litteraturstudie baserad på tidigare forskning inom det valda ämnet. 

BAKGRUND 

Depression 

Depression utgör idag en stor del av sjukdomsbördan globalt och över 300 miljoner 

individer uppskattas vara drabbade (WHO, 2018b). Enligt nationella riktlinjer från 

Socialstyrelsen tillhör både depression och ångest de stora folksjukdomarna i Sverige. 

Sjukdomen depression drabbar ca 25 procent av Sveriges befolkning och fördelat på kön är 

risken att drabbas cirka 23 procent för män och cirka 36 procent för kvinnor. Många av de 

som insjuknar i depression är i arbetsför ålder. I Sverige står psykisk ohälsa relaterat till 

diagnosen depression och ångest vidare för ca 90 procent av alla sjukskrivningar. 

Depression bidrar också till en ökad risk för suicid (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Depression kan beskrivas som en obalans mellan vila och aktivitet. Obalansen kan leda till 

kroppsliga reaktioner som följd, eventuella sociala konsekvenser samt ge en ökad risk för 

fysisk skada. Depression kan drabba individer i olika åldrar, pågå under en begränsad tid 

eller bli långvarig, vara mild i svårighetsgrad eller så pass allvarlig att den leder till en 

ökad risk för suicid. Depression är således en sjukdom som påverkar både den fysiska och 

psykiska hälsan hos en individ (Allgulander, 2014).  

 

För att diagnostisera depression kan olika skattningsinstrument användas (Allgulander, 

2014). I Sverige används enligt Socialstyrelsen (2017a) ICD-10 systemet som WHO 

(2016) utformat. Patienterna kan också fylla i ett formulär som heter PHQ-9 (Patient 

Health Questionnaire) framtagen av Spitzer, Williams & Kroenke (2005), se Bilaga A. 
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Generellt har den som insjuknar i depression ofta svårt att klara sitt dagliga liv. Vanliga 

symtom vid en depression är bland annat nedstämdhet, känsla av tomhet, förlust av 

livsglädje, minskat intresse för aktiviteter individen vanligen ägnar sig åt, sömnstörningar, 

viktnedgång eller viktuppgång relaterat till aptitförändring, trötthet, känsla av att vara 

värdelös, skuldkänslor, koncentrationssvårigheter och tankar på döden (Allgulander, 2014). 

För att diagnosticeras krävs att känslan av nedstämdhet, minskat intresse för omgivningen 

och minskad livsglädje finns med under större delen av dagen dagligen och minst i två 

veckor. Dock är det inte ovanligt att män och kvinnor uppvisar olika symtom (Skärsäter, 

2009).   

Depressionssymtom och genusskillnader 

Enligt Smirthwaite (2010a) används begreppet genusbias inom medicinen när 

könsskillnader överdrivs eller överskattas eller olikheter mellan könen underskattas. Det 

kan också innebära att en skevhet eller felaktighet grundat på kön föreligger (Smirthwaite, 

2010b). Forskning inom genusmedicin pekar på att depression ofta uppfattas vara en 

kvinnlig sjukdom. Därför riskerar vården att förbise depression hos män vilket i sin tur kan 

leda till att män riskerar att inte få behandling eller få felaktig behandling (Smirthwaite, 

2010a).  

 

Vid undersökning av hur genus hos patienten påverkar depressionsdiagnostik i 

primärvården visar det sig att dagens depressionsdiagnostik och riktlinjer för behandling 

baseras enbart på patientens känslomässiga symtom. Dock kan uttryck av depression 

variera med kultur och kön, men diagnostiska verktyg och riktlinjer är inte anpassade till 

könsrelaterade eller kulturella sammanhang. Patienter förutsätts vara ledsna och passiva för 

att klassas som deprimerade inom sjukvården. Avhandlingen visar dock att depression 

även kan ge uttryck i form av kroppsliga symtom samt att kön spelar en stor roll för vilka 

symtom patienten uppvisar och hur patienten uttrycker dem (Lehti, 2009).  

 

Kommunikationen kring känslor brukar skilja sig åt mellan män och kvinnor. Kvinnor 

pratar oftare om sina problem för att stilla sin oro jämfört med män. Män vill istället 

praktiskt lösa sina problem ett i taget och olösbara problem kan leda till skuldkänslor 

(Tropp, A., 2010; Tropp, H., 2010). Vidare rapporterar män till exempel högre nivåer av 

känslor av misslyckande, förlorad känsla av nöjdhet, tankar på döden, minskat intresse, 

minskad sömn och koncentrationssvårigheter vid depression. Kvinnor rapporterar istället 

högre nivåer av sorg, självförakt, gråt, självkritik, obeslutsamhet, ökad aptit samt minskad 

sexlust (Wagener et al., 2016).  

Det finns forskning som tyder på att män med starka maskulina egenskaper som till 

exempel dominans, stark personlighet och villighet att ta risker visar en atypisk 

presentation av depression, inklusive mer externa symtom som till exempel ilska eller 

substansanvändning. Männen visar bland annat färre typiska symtom relaterade till tankar, 

värderingar och reaktionssätt som exempelvis nedsatt humör eller gråt. Vidare framgår det 

att nuvarande bedömningsinstrument som fokuserar på införlivade symptom av depression, 

kanske inte upptäcker depression samt uttryck av depression hos individer med maskulina 

egenskaper (Price et al., 2015). Konsekvensen av det kan bli att depression hos män ofta 

inte upptäcks, vilken troligen är den bakomliggande orsaken till varför det är fler kvinnor 

än män som får diagnosen. I Sverige skriver läkarna dessutom ut dubbelt så mycket 

antidepressiva läkemedel till kvinnor som till män (Robertson, 2013).  
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I en review relaterad till maskulinitetens roll i förhållande till män som söker hjälp för 

depression visar resultatet att traditionella maskulina normer på olika sätt påverkar män 

med depression. Männens erfarenheter av depression manifesteras till exempel i form av 

upplevda symtom och uttryck av symtom. Maskulina normer påverkar vidare männens 

attityder till depression, hjälpsökandebeteende och symtomhantering. Det framkommer 

också att individanpassad vård kan öka männens mottaglighet till vård och behandling 

(Seidler et al., 2016). 

 

I en annan studie förklaras varför män är underrepresenterade i att få diagnosen depression. 

I studien framgår att det inte beror på att män har bättre mental hälsa utan snarare på att 

mäns symtom på depression skiljer sig från framtagna diagnostiska kriterier för depression. 

Män med depression har svårt att uttrycka sig samt identifiera depression. I vårdmötet med 

manliga patienter är det därför viktigt att uppmärksamma mäns diffusa symtom som 

allmänna hälsoproblem samt alkohol- och substansanvändning som kan vara indikatorer på 

depression (Wilhelm, 2009).  

Vårdmötet  

Alla möten i vården är unika. Ett gott möte är beroende av en god kommunikationsförmåga 

och anpassningsförmåga från vårdpersonal, som behöver hjälpa patienten att dels förstå sin 

sjukdom och dels bli sedd samt bekräftad som den person den är. Vårdmötet med patienten 

är ett arbetsverktyg för vårdpersonal som bygger på att det skapas en relation mellan 

vårdpersonal och patienter (Andersson, 2013).  

 

Vårdmötet präglas av faktorer såsom närvaro, tillgänglighet, bekräftelse och ömsesidighet 

samt speglar relationen mellan de som deltar i mötet. Närvaro är avgörande för mötets 

existens och innebär att personen ifråga både är närvarande i förhållande till den andra 

personen men också till sig själv (Holopainen, Kasén & Nyström, 2014). Vid depression är 

symtom ofta närvarande som gör att patienten känner sig i underläge. Det kan därför vara 

svårt att uttrycka både problem och behov samt ta emot information (Skärsäter, 2014). 

  

Patienter med depression uppskattar möten där i det här fallet läkare tar sig tid, lyssnar och 

visar intresse för patientens situation - de läkare som bemöter patienterna på det sättet 

upptäcker oftare tecken på depression. Patienterna får även en bättre upplevelse av mötet 

när läkaren är mindre dömande och inte ordinerar läkemedel som en snabb lösning på 

deras tillstånd (Wilhelm, Brownhill, Harris & Harris, 2006). 

I en studie av Vannoy et al., (2018) om självskaderisk hos män med depression och 

förebyggande åtgärder inom primärvården beskriver de manliga deltagarna olika strategier 

som kan användas av vården i det förebyggande arbetet. Deltagarna beskriver exempelvis 

vikten av att vårdpersonal lyssnar och vågar prata med dem om depression och 

självmordstankar. Bland männen framkommer också att uppmuntran till aktivitet eller en 

ny hobby är meningsfulla åtgärder.  
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Tillit  

En förutsättning för god kommunikation mellan vårdpersonal och patient är tillit. 

Samverkan mellan kommunikation och tillit pågår ständigt och kräver tålamod av 

vårdpersonalen. I uppbyggnaden av tillit krävs också patientens förtroende för 

organisationen och vården i stort (Bäärnhielm, 2013). Vid depression är det viktigt att tillit 

skapas för att kunna möta patienten i dennes situation samt för att kunna ge stöd till 

patienten genom att “...stödja patienten ut ur det slutna rummet.” (Skärsäter, 2014, s.630).  

 

Uppbyggnaden av tillit mellan patient och vårdpersonal är vidare ett sätt att överkomma 

barriärer som kan hindra att en vårdrelation skapas. Tillit kan med omtanke och visad 

medkänsla vara nycklarna till uppbyggnaden av den tillitsfulla relationen (Insua-

Summerhays, 2018). I en studie om icke-fysiskt lidande beskrivs tillit som förtroende till 

sin egen förmåga och självkänsla. Tillit beskrivs även som en uppfattning av verkligheten 

som gör det möjligt för personen att förstå att livshändelser blir en del av personen själv. 

Tillit anses också vara en del av personens möjlighet att uppleva och ta sig igenom lidande 

samt möjliggör hopp och ger mening till personens livserfarenheter (Sacks & Nelson, 

2007). För att sjuksköterskans omvårdnad i form av en tillitsfull relation ska minska ångest 

och nedstämdhet bör patienten förstå sjuksköterskans handlingar som stödjande och 

skyddande. Sjuksköterskan bör även lyssna aktivt på patienten och hjälpa denne att sätta 

ord på sina känslor. Viktigt för sjuksköterskan att tänka på är också att tal och kroppsspråk 

bör präglas av medvetenhet och acceptans av patientens känslor (Skärsäter, 2009). 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden: lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa och förebygga 

sjukdom. Till sjuksköterskans professionella kompetens hör också förmågor som 

lyhördhet, integritet, medkänsla, trovärdighet och respektfullhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

har sjuksköterskan även ansvar bland annat för kliniska beslut som kan hjälpa personer att 

återfå, behålla och förbättra hälsa. Sjuksköterskan ska också ha kunskap om till exempel 

beteendevetenskap som kan påverka patienters omvårdnad och utföra sitt arbete enligt 

gällande lag, författning och styrdokument inom hälso- och sjukvården. Legitimerad 

sjuksköterska ska även ha kunskap om olika faktorers betydelse som till exempel kön, 

ålder och kulturtillhörighet. Omvårdnaden sjuksköterskan utför ska vidare präglas av 

respekt för olika personers värderingar, självbestämmande, vanor och integritet. 

Sjuksköterskan ska även i partnerskap med patienten bland annat ta hänsyn till patientens 

subjektiva upplevelse vid bedömning av dennes hälsotillstånd och hjälpa patienten 

identifiera problem, behov och resurser. Sjuksköterskan ska även som del av 

personcentrerad omvårdnad exempelvis kunna bedöma och utvärdera omvårdnad 

tillsammans med patienten och dennes närstående vid behov. Sjuksköterskan ska även som 

del av teamsamverkan kommunicera på ett empatiskt, respektfullt samt lyhört sätt med 

bland andra patienten. Sjuksköterskan har vidare ett pedagogiskt ansvar för utbildning till 

exempelvis patienter och ska inneha pedagogisk kunskap för att möta patienten och dennes 

närståendes olika behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau beskriver relationen mellan patient och 

vårdpersonal, till exempel sjuksköterskan, samt interaktionen som sker mellan dessa under 

ett vårdmöte. Framväxten av relationen beskrivs som en process genom fyra olika faser; 

orienteringsfasen, identifikationsfasen, bearbetningsfasen och resolutionsfasen.  
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Några essentiella frågor som Peplau ställer i förhållande till faserna är bland andra hur en 

person reagerar när den först blir sjuk? När söker personen hjälp? När personen söker 

hjälp, vilka attityder kännetecknar hens beteende? (Peplau, 1988). 

 

För att förklara den första av faserna - orienteringsfasen, börjar Peplau med att beskriva att 

personer reagerar olika på sjukdom. Vissa personer väljer att boka tid hos sin läkare, andra 

ringer sjukvårdsupplysningen för råd. Peplau beskriver vidare i sin förklaring av 

orienteringsfasen vad som sker när en sjuksköterska och en patient möts för första gången 

för att adressera ett problem kopplat till ohälsa. Vilken är patientens upplevelse av sin 

situation? Behöver patienten veta något mer om sin situation för att lösa denna och kan till 

exempel sjuksköterskan hjälpa hen med detta? Peplau menar att vårdpersonal har en 

uppgift att hjälpa patienten delta i arbetet med att identifiera och bedöma patientens 

situation, detta för att tillsammans lösa dennes problem. Beslutet att välja att söka hjälp 

relaterat till ett upplevt behov, är vidare en viktig aspekt i orienteringsfasen. I nästa fas som 

kallas identifikationsfasen har patienten fått en bild av sin situation och vad den kan 

erbjuda hen. Patienten vänder sig selektivt till den vårdpersonal som den upplever kan 

erbjuda den hjälp som hen behöver. Patienten upptäcker och visar i identifikationsfasen, 

känslor som inte känns tillåtna i dennes egna kulturella sammanhang till exempel 

hjälplöshet, beroende, självcentrering och gråt. Dessa känslor uttrycker patienten endast 

när denne känner sig trygg i händerna på vårdpersonalen. Processen genom 

identifikationsfasen och de känslor som kan uppkomma där gör att patienten går igenom en 

ny upplevelse som i sin tur gör det möjligt för patienten att omorientera sig i känslor och 

positiva krafter i dennes personlighet (Peplau, 1988). 

 

I den tredje fasen har patienten identifierat sig tillsammans med vårdpersonal som erkänt 

och förstått patientens situation. Patienten är därmed redo att gå in i bearbetningsfasen där 

patienten utnyttjar all den hjälp som denne blivit erbjuden. Trygghet i kontakt med vården 

gör i denna fas att patienten kan upptäcka alla möjligheter av sin pågående förändring. I 

denna fas erbjuder till exempel sjuksköterskan stöd i form av förståelse för förändringarna 

i patientens beteende. I den sista fasen som kallas resolutionsfasen har gamla behov och 

mål blivit mötta och sätts åt sidan av patienten själv. Fokus läggs nu istället på de nya mål 

som uppkommit under de tidigare faserna där patienten upptäckte och utnyttjade den hjälp 

som erbjöds i samspel med vårdpersonalen. Patienten känner ofta stor tacksamhet att hjälp 

fanns när behovet att den upplevdes som störst (Peplau, 1988). 

 

Peplau beskriver vidare hur de olika faserna samt funktionerna hos vårdpersonalen i de 

olika faserna överlappar varandra. Gemensamt för de olika faserna är att vårdpersonal 

fungerar som en källa till information för att hjälpa patienten att förstå sin situation men 

också som en rådgivare som lyssnar på patientens berättelse om sin situation och dennes 

känslor inför denna. Genom de fyra faserna i den interaktiva relationen kan till exempel 

sjuksköterskan således ha flera funktioner. Funktionerna innebär enligt Peplau att bistå 

med resurser i form av information, agera som rådgivare, vara en slags surrogat liknande 

till exempel patientens förälder samt att inneha rollen som teknisk expert med kunskap i de 

medicintekniska resurserna. Exempelvis sjuksköterskan kan också ses som en lärare 

genom en kombination av de nämnda funktionerna. Peplau menar vidare att funktionen 

som vårdpersonal kan uppfattas på olika sätt bland annat beroende på om det är patienten, 

vårdpersonalen eller samhället som definierar den (Peplau, 1988). 
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Peplau menar vidare att det inte spelar någon roll i vilket vårdsammanhang vårdpersonal 

och patient som från början är främlingar för varandra träffas, då samma princip om 

respekt och positivt intresse för patienten bör gälla. Principen innebär att acceptera 

patienten som den är och bemöta patienten som en person med känslomässig förmåga. 

Närvaron av flera vårdpersonal kan också påverka vårdmötet då samspelet mellan 

vårdpersonalen påverkar hur de samarbetar med patienten. Patientens förväntningar på 

vårdpersonalens samarbete och funktion påverkar resultatet av vårdmötet (Peplau, 1988). 

  

Peplau betonar vidare vikten av att patienten känner tillit i samband med uppbyggnaden av 

den interpersonella relationen mellan patient och vårdpersonal. Ur ett patientperspektiv 

innebär det att ett beroende av andras hjälp utifrån patienten kräver förmåga att själv kunna 

identifiera sina önskningar samt förmåga att kunna kommunicera dem samt känna frihet att 

utnyttja den erbjudna hjälpen (Peplau, 1988). 

 

Sjuksköterskan kan sägas ha ett ansvar och en önskan att aktivt främja hälsa som en viktig 

uppgift i omvårdnaden. Sjuksköterskan bör även känna igen hur och varför psykisk ohälsa 

uppstår hos män och kvinnor. Speciellt när det gäller hur depression uttrycker sig hos män 

och att den kan visa sig i form av exempelvis alkoholmissbruk och aggression, vilket i sin 

tur kan vara ett uttryck för nöd. Detta innebär också att sjuksköterskan inte bara bör känna 

till de olika uttrycken för depression hos män utan även att hen behöver vara medveten om 

sina egna könsstereotyper specifikt i hälsofrämjande arbete med män (Patrick & 

Robertson, 2016). 

  

Problemformulering 

Sjukdomen depression är ett folkhälsoproblem som ökar både i Sverige och i världen 

(WHO, 2018). Det innebär att bland andra sjuksköterskan kan möta patienter med 

depression i många situationer inom hälso- och sjukvården. Dagens depressionsdiagnostik 

baseras idag på patientens känslomässiga symtom men uttryck på depression kan variera 

beroende på kön (Lehti, 2009). Män kan till exempel ha svårare att dels känna igen 

depression och dels sätta ord på sina känslor varför svårigheter i samband med kontakt 

med vården kan uppstå (Seidler et al., 2016). Med bakgrund av detta kan mäns erfarenheter 

och upplevelser av depression undersökas samt på vilket sätt olika faktorer av betydelse 

påverkar männen i kontakt med vården. Flera faktorer såsom tillit kan vidare skapa en 

interpersonell relation mellan vårdpersonal och patient (Peplau, 1988), vilka ytterligare 

faktorer som påverkar vårdmötet med män med depression önskas dock utforskas. 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva mäns erfarenheter av att leva med depression samt faktorer som 

påverkar vårdmötet. 
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METOD 

Val av metod 
Metoden allmän litteraturstudie, hädanefter benämnd litteraturstudie, utsågs som lämplig 

för att besvara studiens syfte eftersom den kan användas för att belysa kunskapsläget inom 

valt område (Forsberg & Wengström, 2015). Genomförandet av litteraturstudien innebar 

att forskning inom valt område sammanställdes och kartlades för vidare tillämpning av 

teorin i praktiken. Sammanställning av forskningsresultat inom ett visst område är något 

olika aktörer vidare kan ha behov av (Kristensson, 2014). 

 

Kunskap utifrån både kvalitativa och kvantitativa studier eftersöktes eftersom både 

kvantitativ och kvalitativ kunskap behövdes i en litteraturstudie. Kvalitativ forskning 

erbjöd resultat baserat på studiedeltagares erfarenheter, behov, förväntningar och 

upplevelser (Segesten, 2017). Kvantitativ forskning presenterade resultat i form av siffror 

efter studier med fokus på jämförelser, beskrivningar eller förklaringar samt 

undersökningar av samband mellan olika företeelser (Billhult, 2017).  

Urval 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier tillämpades för att välja ut vilka källor som 

skulle användas i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2015). Enbart primära källor 

inkluderades i litteraturstudien eftersom det är författarna till studierna själva som 

genomfört dessa (Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var personer med det biologiska könet man samt 

män med diagnostiserad eller självdiagnostiserad depression i ålder 17 år och äldre. Män i 

kontakt med olika vårdpersonal i olika vårdkontexter inkluderades. Studier inkluderades 

också där både män och kvinnor deltog med förutsättning att resultatet för männen kunde 

urskiljas. Således inkluderas endast resultat avseende männen i den här litteraturstudien.  

 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga arbeten i form av reviews exkluderades eftersom de innehöll sekundära 

källor (Polit & Beck, 2017). Exkludering genomfördes också gällande studier där enbart 

kvinnor deltog samt studier där männens erfarenheter inte kunde utläsas. Studier där 

deltagarna hade depression som sekundär diagnos exkluderades också. 

 

Avgränsningar 

Studier publicerade åren 2005–2018 valdes ut (Polit och Beck, 2017) eftersom aktuell 

forskning var av intresse. Språken svenska och engelska behärskades av författarna. 

Artiklar skrivna på engelska eftersöktes dock eftersom det enligt Östlundh (2017) 

expanderade möjligheter till fler sökträffar. I Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL) genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar med 

kriterierna Peer-Reviewed samt Research Article eftersom de var granskade innan 

publicering (Kristensson, 2014). I PsycInfo genomfördes sökningar med kriteriet Peer-

Reviewed. I Public Medline (PubMed) fanns inga sådana kriterier att tillämpa varför en 

noggrann manuell granskning av författarna utfördes av artiklarnas innehåll.  
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Datainsamling 

Datainsamling genomfördes i form av artikelsökning i databaser vilket rekommenderades 

för litteraturstudier enligt Polit och Beck (2017). Databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycInfo användes i datainsamlingen. Bibliotekarie kontaktades för att få en genomgång av 

databasernas struktur och indexeringssätt - vilket föreslogs av Forsberg och Wengström 

(2015). Databasen CINAHL var specialiserad på omvårdnad men omfattade även andra 

områden till exempel arbetsterapi. Databasen PubMed hade ett brett urval inom både 

omvårdnad, medicin samt odontologi och PsycInfo täckte internationell forskning inom 

omvårdnad, psykologi och medicin (Forsberg & Wengström, 2015). Både specialiserad 

sökning med hjälp av indexord samt fritextsökning genomfördes i databaserna (Karlsson, 

2017).  

 

I PubMed användes ämnesord vid specialiserad sökning med MeSH-termer (Medical 

Subject Headings). Sökorden valdes ut först med hjälp av Svensk MeSH eller MeSH-

sökning i PubMed. Dessa kombinerades med flera ämnesord eller fritext (Forsberg & 

Wengström, 2015). MeSH-termer är en typ av indexord som tilldelades artiklar utifrån vad 

innehållet är. En artikel är ofta tilldelad flera indexord. I CINAHL användes indexord 

CINAHL Subject Headings med samma funktion som MeSH-termer (Kristensson, 2014).  

 

Sökningar genomfördes med hjälp av olika sökord vilka valdes ut utifrån begrepp som 

berörde syftet i litteraturstudien. Därefter utfördes sökningar i olika kombinationer med 

MeSH-termer respektive CINAHL Subject Headings med tillägg av enstaka ord i fritext. I 

kombinationerna användes Booleska operatorerna som utgjordes av orden “AND”, “NOT” 

och “OR”. Operatorerna “AND” och “NOT” begränsade en sökning medan “OR” 

breddade sökningen och gav ett utvidgat resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Booleska 

operatoren “NOT” användes inte. 

 

Sökningarna genomfördes i PubMed med MeSH-termerna “depression” OR “depressive 

disorder” som blocksökning respektive i CINAHL med CINAHL Subject Heading 

“depression”, som huvudsökord och kombinerades sedan med andra sökord med hjälp av 

AND. I PsycInfo användes dels Thesaurus-termer och dels fritext. Stöd för val av MeSH-

termer samt övriga sökord hämtades från “Termer för “Upplevelser” och “Bemötande” i 

olika former” sammanställd av Karolinska Institutets Bibliotek [KIB]. Sökord valdes ut för 

att inkludera depression, bemötande, män och vårdrelationer. Dessa olika sökningar som 

redovisades i Tabell 1 Presentation av databassökning nedan, genererade ett antal artiklar 

för vidare urval, se matrisen Bilaga C.  

 

Sökning på PsychInfo med sökorden “depression” AND “nurse-patient relations” i fritext 

genererade 90 stycken träffar men gav inget resultat lämpligt för urval. Detsamma gällde 

sökningen i PubMed med MeSH-termerna “depression” OR “depressive disorder” AND 

“interpersonal relations” AND “patient satisfaction” som gav 145 stycken träffar. 

Sökningen med MeSH-termer med sökorden “depression” OR ”depressive disorder” AND 

”interpersonal relations” AND “nursing care” gav totalt 65 stycken träffar men inte 

relevanta resultat för vidare urval. I CINAHL genomfördes sökningar med Cinahl Subject 

Headings med sökorden “depression” AND ”patient centered care” AND ”male” som 

totalt gav 56 stycken träffar men inte genererade artiklar för urval till resultat. Med Cinahl 

Subject Headings utfördes också en sökning med sökorden ”nursing role” OR ”nurse-

patient relations” AND “depression” AND “male” med totalt 44 stycken träffar där inga 

artiklar valdes ut.  
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Begränsningsfunktionen “Male” användes inte under sökningarna dels på grund av att de 

artiklar som söktes fram och handlade om män inte uteslöt kvinnor och vice versa och dels 

för att antal artiklar i sökresultaten väsentligen minskade.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning  

Databas  

Datum  

Sökord  Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

inkluderade 

artiklar  

CINAHL 

2018-11-28 

(“MH nursing role” OR “MH nurse-patient relations”) 

AND “MH depression”  

94 21  5 1  

CINAHL 

2018-11-28 

(‘’MH Men” AND “MH Depression’’)  48 16  5 3 

  

CINAHL 

2018-11-28 

(MH “Help Seeking Behavior” AND MH “Depression” 

AND MH “Male”) AND (MH “Men” OR MH “Men's 

Health”) 

8 2 1 1 

CINAHL  

2018-11-28 

(MH “Help Seeking Behavior”) AND (MH “Men” OR 

MH “Men's Health”) 

64 5 2 1 

CINAHL  

2018-11-28 

(“Depression” AND “Men” AND “Health 

professionals”) 

45  4 2 1 

PsycInfo 

2018-11-28 

depression AND communication AND men 256 8 3 1  

PsycInfo 

2018-11-28 

depression AND nursing AND men 686 4 4 1 

PsycInfo 

2018-11-28 

depression AND trust AND men 200 3 2 2 

PubMed 

2018-11-28 

("depressive disorder"[MeSH Terms] OR 

"depression"[MeSH Terms]) AND "gender"[MeSH 

Terms]) AND "communication"[MeSH Terms]  

26 5 2 1 

Totalt  
 

1427 69 26 12 

 

Manuell sökning 

En manuell sökning utfördes utifrån referenser i artikeln av Scholz, Crabb och Wittert 

(2017). Där fanns en artikel som enligt bedömning av titel var relevant varför en sökning 

genomfördes i PubMed där artikeln kunde läsas i sin helhet. Artikeln var skriven av 

Johnson, Oliffe, Kelly, Galdas, och Ogrodniczuk (2012). En review relevant för syftet hade 

sparats och referenslistan i den granskades. En studie kunde väljas ut efter bedömning av 

abstrakt samt artikelns innehåll av båda författarna - Martinez-Hernandez, DiGiacomo, 

Carceller-Maicas, Correa-Urquiza & Martorell-Poveda (2014). Efter en sökning i PubMed 

där ingen artikel kunde inkluderas men där referenslistor granskades upptäcktes en artikel 

av Danielsson och Johansson (2005) som inkluderades i resultatet. Tre artiklar lades till 

genom manuella sökningar varför det totala antalet artiklar till resultat blev 15 stycken. Av 

de 15 stycken som inkluderades i resultatet innehöll fem både manliga och kvinnliga 

deltagare där de manliga deltagarnas erfarenheter och upplevelser kunde utläsas. 
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Databearbetning  

Utifrån intresseväckande och relevanta titlar på artiklar genomfördes ett urval för att läsa 

deras abstrakt. Efter genomläsning av abstrakten valdes relevanta artiklar ut som var 

lämpliga i förhållande till litteraturstudiens syfte, för vidare läsning i fulltext av båda 

författarna. Resultatet från litteratursökningen bearbetades således i två olika steg - först 

lästes artiklarna av författarna var för sig och bedömdes utifrån titel och abstrakt, sedan 

studerades artiklarna i fulltext för ytterligare selektering utifrån syftet (Kristensson, 2014). 

Att båda författare läste artiklarna i fulltext var viktigt för att ge arbetet en stark reliabilitet 

(Henricson, 2017). Vid bedömning av artiklarna i fulltext utfördes även en bedömning 

utifrån valda inklusions- och exklusionskriterier (Kristensson, 2014). De artiklar som 

bedömdes relevanta för syftet enligt en bedömning av båda författarna valdes ut för 

djupare genomgång av resultaten genom att föras in i matrisen i Bilaga C. 

 

De artiklar som valdes ut granskades vidare enligt Sophiahemmets framtagna 

bedömningsunderlag (Bilaga B) för vetenskaplig klassificering och kvalitet för studier 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Kvalitetsbedömning utfördes av båda författarna gemensamt enligt 

bedömningsunderlaget, Bilaga B. Efter en kvalitetsbedömning bedömdes 11 vara av hög 

kvalitet och fyra av medel kvalitet. Tio av studierna i artiklarna var kvalitativa, fyra hade 

en blandad kvalitativ och kvantitativ metod och en var kvantitativ.  

 

Dataanalys 

Inspiration för analysprocessen var Kristenssons (2017) integrerade analys. Analysen 

genomfördes i tre steg. I steg ett lästes artiklarna igenom och bedömning genomfördes av 

om resultatet svarade på syftet. Resultaten lästes igenom av författarna dels enskilt och dels 

tillsammans. De artiklar som bedömdes relevanta för syftet enligt båda författarna valdes 

ut för djupare genomgång av resultaten och en bedömning av likheter och olikheter i 

resultatdelarna. I steg två kategoriserades delar av resultaten med varandra utifrån 

resultatens likheter. Detta utfördes med hjälp av markering i olika färger. De delar som 

markerats med samma färg bildade en kategori. I det tredje steget ordnades avslutningsvis 

resultaten i de olika kategorierna. Författarna gick sedan gemensamt igenom innehållet och 

förde in detta under två rubriker i litteraturstudiens resultat. Kategorierna som skapades var 

Faktorer av betydelse för upplevelsen av depression och Betydelsen av tillit och ett 

individanpassat bemötande. Dessa bildade rubrikerna i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie beskrevs metod ingående genom att författarna speglade utförandet 

av datainsamling, databearbetning och dataanalys i syfte att tillämpa god forskningssed. 

God forskningssed beskrevs av Helgesson (2015) i form av att uppfylla krav på öppenhet 

avseende metodval, resultat, utförande, prövbarhet och upprepbarhet. Författarna hade 

även i åtanke att inte hitta på resultat, det vill säga fabricera resultat. Vidare beaktade 

författarna att inte ändra siffror eller text för att det skulle passa in, det vill säga 

förvanskade resultat. Översättningar och omformulering av text övervägdes noggrant för 

att inte förlora andemeningen i texten.  
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Tydlighet iakttogs avseende vilken text som kom från andras forskning med hjälp av 

referenser enligt American Psychological Associations (APA) vilket Helgesson (2015) 

också beskrev som en del av god forskningssed.  

 

Artiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie granskades med noggrannhet avseende 

etiska förhållningssätt. Detta innebar att en kontroll av godkännande från en etisk 

kommitté samt genomgång av beskrivna etiska överväganden i inkluderade artiklar 

utfördes enligt Forsberg och Wengström (2015). En studie med godkännande av etisk 

kommitté innebar att forskarna utfört sin forskning i enlighet med mänskliga rättigheter, 

självbestämmande och informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Således inkluderades 

inte artiklar som saknade ett etiskt godkännande i denna litteraturstudie. Alla resultat 

presenterades eftersom det är oetiskt att endast inkludera resultat som stödjer författarnas 

egna åsikter enligt Forsberg och Wengström (2015).  

 

Under arbetet med litteraturstudien tänkte författarna på definitionen av män och att det 

finns personer av det manliga könet som inte identifierar sig som män samt att det finns 

personer av det kvinnliga könet som identifierar sig som män. I studierna identifierade 

författarna dock inte diskussioner eller definitioner av man eller kvinna varför ytterligare 

överväganden angående detta inte utfördes och utvecklades i denna litteraturstudie. 

RESULTAT  

Resultatet baseras på 15 stycken vetenskapliga artiklar och de två i analysen identifierade 

kategorierna som var Faktorer av betydelse för upplevelsen av depression och Betydelsen 

av tillit och ett individanpassat bemötande.  

Faktorer av betydelse för upplevelsen av depression 

En central erfarenhet av depression beskriven av män i flera studier, var svårigheterna att 

känna igen depression och våga agera utifrån depressiva symtom - i jämförelse med 

fysiska besvär som var lätta att känna igen och sätta ord på (Emslie, Ridge, Ziebland & 

Hunt, 2007; Johnson, Oliffe, Kelly, Galdas & Ogrodniczuk, 2012; Kravitz et al., 2011; 

Scholz et al., 2017). I en studie framgick det vidare att män med depression 

uppmärksammade sina fysiska symtom såsom högt blodtryck samt bröstsmärta mer 

intensivt än psykiska symtom. Lättnad beskrevs exempelvis över att få problem med 

hjärtat eftersom det var något som enligt männen kunde botas (Danielsson & Johansson, 

2005).  

 

En annan aspekt var att allmänna diagnoskriterier inte stämde överens med männens egna 

erfarenheter av depression (Chuick et al., 2009; Rochlen et al., 2010). I förhållande till 

diagnosskalan för depression Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 

Fourth Edition Text Revision (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000) 

framkom i en studie att de atypiska symtom som män upplevde i samband med depression: 

alkohol- eller drogmissbruk, eskalerande konflikter samt aggression inte inkluderades i de 

traditionella diagnoskriterierna (Chuick et al., 2009). Män uppgav även tveksamhet till att 

ta kontakt med vården. Orsaken uppgavs vara faktum att exponering av känslomässig 

smärta och depressiva symtom hos män inte förväntades (Johnson et al., 2012; Kravitz et 

al., 2011; Oliffe et al., 2016).  
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Männen beskrev att de vid depression själva ville bearbeta sina problem men också 

försökte gömma sina känslor och tankar. Flera män uppgav att de sedan barndomen fick 

lära sig att hålla tillbaka känslor samt lära sig att uttryck för svaghet och depression inte 

var något som en man skulle uppvisa. Detta ledde istället till riskfyllt beteende och 

aggression för att ta udden av den känslomässiga smärtan (Danielsson, Bengs, Samuelsson 

& Johansson, 2011; Danielsson & Johansson, 2005; House, Marasli, Lister & Brown, 

2018; Martinez-Hernandez et al., 2014; Ramirez & Badger, 2014; Rochlen et al., 2010). 

Män uttryckte även att de fick en känsla av att vara annorlunda och sticka ut i samband 

med depression samt en rädsla för vem de skulle blotta sig som i samband med 

hjälpsökande (Johnson et al., 2012; Ramirez & Badger, 2014). 

 

Uppfattningar utifrån maskulina normer såsom manlig styrka, mod och självständighet 

beskrevs som hinder till att söka hjälp. Detta på grund av rädslan för att bli dömda samt 

uppfattningen om att depression inte var en diagnos socialt accepterad att drabba män 

(Chuick et al., 2009; Johnson et al., 2012; House et al., 2018; Oliffe et al., 2016; Rochlen 

et al., 2010; Scholz et al., 2017; Tang, Oliffe, Galdas, Phinney & Han, 2014). Några av 

männen uttryckte dock att de trots stigma utifrån maskulina normer sökte hjälp vilket de 

upplevde som ett ansvarsfullt och klokt beslut (Scholz et al., 2017). I diskussioner om 

behandling av depression framkom även att männen uttryckte stor tillit till sig själva efter 

beslut om att söka professionell hjälp (Martinez-Hernandez et al., 2014).  

Betydelsen av tillit och ett individanpassat bemötande 

Ett genuint band med vårdpersonal upplevdes av män som en förutsättning för att vilja 

öppna upp och berätta om sin depression. Ett genuint band liknades vid ett partnerskap och 

beskrevs som en uppfylld önskan om att bli förstådd och uppfattad som en person och inte 

bara som en deprimerad patient. Partnerskapet innebar vidare enligt männen att de intog en 

jämbördig roll i förhållande till vårdpersonalen samt att de fick sin sjukdom och sitt 

tillstånd bedömt innan samtal om eventuell behandling. Förståelse upplevde männen även 

som betydelsefullt för uppbyggnaden av en tillitsfull relation. Möjligheten att få en diagnos 

kunde även erbjuda tröst och validera mannens självkännedom, prioriteringar och sitt 

aktiva beslut att söka hjälp (Johnson et al., 2012; Seidler, Rice, Oliffe, Fogarty & Dhillon 

(2017); Tang et al., 2014). I motsats till det genuina bandet framkom i en studie att män 

upplevde att de fick en stämpel på sig i samband med mötet med vårdpersonal, att de 

pressades till att ta mediciner samt till att prata om saker som de inte ville berätta (House et 

al., 2018). 

 

Vårdpersonal som förklarade depression utifrån ett medicinskt perspektiv ökade männens 

acceptans av diagnosen, hjälpte dem att sätta ord på sina känslor och ökade deras öppenhet 

inför behandling (Emslie et al., 2007; House et al., 2018; Ramirez & Badger, 2014; 

Rochlen et al., 2010; Tang et al., 2014). Vårdgivarens kön eller kulturella tillhörighet 

ansågs inte påverka huruvida de manliga patienterna ville ta emot behandling för sin 

depression. Vissa män uppgav dock att de föredrog korta och målorienterade dialoger 

istället för ostrukturerade samtal samt föredrog att läkaren gjorde screening för depression 

framför sjuksköterskan (Emslie et al., 2017; Dwight, Apesoa-Varano, Hay, Unutzer & 

Hinton, 2013; Rochlen et al., 2010). 

 

Ett skräddarsytt och individuellt förhållningssätt för behandling behöll männens känsla av 

hopp och närvaro, oavsett framsteg medan ambivalens och osäkerhet hos vårdpersonalen 

upplevdes negativt (Rochlen et al., 2010; Seidler et al., 2017).  
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Väl under behandling för depression uttryckte männen att det var viktigt att så långt som 

möjligt på egen hand hantera depressionen samt få behandling på sina villkor (Tang et al., 

2014). Vidare betraktades de första mötena med vårdpersonal av några män som 

auktoritära och ensidiga samt liknades vid en känsla av att gå till skolläraren för 

rapportering en gång i veckan. Män beskrev en ytterligare kontrollförlust när de påbörjade 

en behandling de inte kände till och var osäkra på. Männen som fick information om vilken 

behandling de skulle få betonade vikten av att få en korrekt information (Seidler et al., 

2017). 

 

Män beskrev sina reflektioner kring vårdmötet och gav förslag till förbättringar. Till 

exempel belystes behovet av bättre engagemang och strategier för vårdpersonal - 

exempelvis erbjuda förbättrad orientering i hjälpsökandeprocessen, erbjuda olika typer av 

behandling samt skapa tillit och delaktighet i behandlingsbeslut. Männen uppgav även att 

de skulle uppskatta en fråga om vilken behandling de själva föredrog, vilket i sin tur skulle 

skapa förtroende för vårdpersonalen (Emslie et al., 2007; Seidler et al., 2017). 

 

Många män uppgav att de skulle ha velat få information om olika behandlingsmetoder 

tidigare än de hade fått. Det framkom också att tiden som erbjöds i vårdmötet var för kort 

för att hinna ställa frågor (Seidler et al., 2017). Det framkom vidare att väntelistor hade en 

viktig roll. Lång väntan kunde innebära en känsla av att männens problem inte togs på 

allvar samt en känsla av hopplöshet och brist på tro på systemet (House et al., 2018). Män 

uttryckte även att de upplevde stödet för män med depression som bristande (Chuick et al., 

2009). 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka faktorer män med depression upplever som 

betydelsefulla i samband med vårdmötet. Resultatet genererade ett antal huvudfynd: mäns 

behov av vårdpersonal för att förstå sin depression, upplevelsen av att inte känna igen sig i 

vanliga diagnoskriterier, behovet av en genuin relation i vårdmötet, på vilket sätt 

maskulina normer påverkade männens hjälpsökande, behovet av delaktighet samt 

betydelsen av att få professionell hjälp i tid. 

 

I samband med erfarenheter och upplevelser av depression kunde flera påverkande faktorer 

urskiljas ur resultatet - bland annat svårigheter eller avsaknad av förståelse för sina 

symtom, att inte känna igen sig i diagnoskriterierna samt hinder att ens föreställa sig själv 

med en depressionsdiagnos grundade på egna och samhällets föreställningar enligt 

maskulina normer. Det finns ytterligare studier som bekräftar dessa upplevelser. I en studie 

framkom att män med depression upplevde svårigheter med att inte bara prata om sin 

depression men också att identifiera sin depression. Männen uppvisade atypiska symtom 

som ilska och att själva försöka kontrollera sina symtom på depression (Athanasiadis, 

Gough & Robertson, 2018). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska 

sjuksköterskan bistå med just detta stöd i samspel med patienten, det vill säga hjälpa denne 

att identifiera problem, behov och resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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Detta är något som även Peplau tar upp som en del av det hon kallar orienteringsfasen där 

vårdpersonal hjälper patienten att förstå och lösa sin situation samt deltar i arbetet med att 

identifiera patientens problem och eventuella lösningar (Peplau, 1988). Wilhelm (2009) 

belyser mäns symtom vid depression i sin studie som visade att män ofta inte känner igen 

sig i vanliga diagnoskriterier, detta beskrivs också av Lehti (2009). Det finns dock studier 

som invänder mot mäns atypiska symtom i samband med depression och männens 

inställning till att söka professionell hjälp. Enligt en studie av Call och Shafer (2018) 

presenterades resultat som visade att män sökte hjälp vid förekomst av klassiska symtom 

beskrivna enligt DSM-kriterierna på depression. Förekomsten av klassiska symtom ökade 

enligt studien sannolikheten för att männen skulle söka hjälp till skillnad från manliga 

symtom som till exempel aggressivitet, riskbeteende och missbruk, vilka uppgavs minska 

sannolikheten för att de skulle söka hjälp för depression. I förhållande till männens 

svårigheter att känna igen och förstå sina symtom kan vårdpersonalen vidare ha en viktig 

funktion. Peplau (1988) menar att vårdpersonal i relationen med patienten fungerar som en 

källa till information för att hjälpa patienten att förstå sin situation. En vårdpersonal kan 

även ses som en lärare enligt Peplau (1988). Till exempel har sjuksköterskan enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ett pedagogiskt ansvar för 

utbildning samt ska besitta pedagogisk kunskap för att möta patienter med olika behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vårdpersonal kan också fungera som en rådgivare 

som lyssnar på patientens berättelse om sin situation och dennes känslor inför denna. Även 

Andersson (2013) menar att vårdpersonal har en viktig uppgift avseende att hjälpa 

patienten att förstå sin sjukdom - vilket också speglas utifrån de manliga studiedeltagarnas 

upplevelser inkluderade i litteraturstudiens resultat. Lyhördhet hos vårdpersonal inför 

avvikande uttryck för depression hos män är dessutom av vikt enligt Wilhelm (2009).   

 

Det genuina bandet beskrevs i resultatet som en viktig faktor i vårdmötet och innebar att 

känna tillit, bli förstådd och lyssnad på. Detta kan relateras till den legitimerade 

sjuksköterskans kompetens som innebär ett samspel med patienten likt ett partnerskap samt 

lyhördhet, respekt för personens integritet och ett empatiskt sätt att kommunicera (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Detta behov av samspel kan vidare diskuteras i förhållande 

till vårdpersonalens funktion i samband med sjukdom och faserna som patient och 

vårdpersonal kan sägas gå igenom enligt Peplau (1988). Litteraturstudiens resultat kan 

agera exempel av Peplaus beskrivna faser då männen med hjälp av vårdpersonalen kan 

behöva ledas genom orienteringsfas, identifikationsfas, bearbetningsfas och resolutionsfas. 

Tydligt i resultatet var också att män upplevde tillit som en förutsättning för en god 

relation med vårdpersonal samt ett gott vårdmöte. Detta bekräftas enligt Peplau (1988) som 

menar att tillit behövs för att kunna bygga upp den interpersonella relationen mellan 

patient och vårdpersonal. Tillit kan därmed med omtanke och visad medkänsla beskrivas 

vara nycklarna till uppbyggnaden av en tillitsfull relation (Insua-Summerhays, 2018). 

 

Maskulina normer beskrevs i resultatet som hinder inför att söka hjälp bland annat på 

grund av uppfattningen att depression inte var socialt accepterat att drabba män. Detta var 

något som förvånade författarna, att männen återkommande beskrev upplevelsen av 

maskulina normer som ett hinder. Omfattningen av betydelsen hade underskattats av 

författarna innan litteraturstudiens genomförande. Seidler et al., (2016) beskriver att 

maskulina normer bland annat påverkar männens attityder avseende symtomhantering och 

hjälpsökande. Studier finns dock som tonar ned betydelsen av maskulina normer i samband 

med depression. I en studie av Ogrodniczuk, Oliffe och Black (2017) framkom att 78,8 

procent av männen som deltog i studien såg depression som ett allvarligt hälsoproblem och 

att 82,6 procent av männen i studien skulle söka professionell hjälp för depression.  
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Detta talar emot betydelsen av maskulina normer som ett hinder för männens 

hjälpsökande. Dock framgår det inte i studien av Ogrodniczuk et al., (2017) huruvida 

deltagarna erhållit en depressionsdiagnos vilket innebär svårigheter att jämföra studien 

med litteraturstudiens resultat. I ljuset av hur maskulina normer påverkar männens 

hjälpsökande kan paralleller vidare dras till Peplau som beskriver att vårdpersonal och 

patient alltid träffas som främlingar men att samma princip om respekt och intresse för 

patienten fortfarande är viktig, vilket innebär att patienten ska respekteras som den är. 

Patientens egna förväntningar på vårdmötet påverkar även utfallet av mötet (Peplau, 1988). 

Det finns till exempel män som kan låta bli att söka vård samt uppleva hinder inför att 

beskriva sina symtom och känslor på grund av inverkan av maskulina normer vilket är 

värdefullt för vårdpersonal att känna till i samband med vårdmötet. Som beskrivet i 

litteraturstudiens resultat kan de maskulina normerna vara del av uppfostran och inlärda 

värderingar. Det är även möjligt att maskulina normer är starkare inom vissa kulturer. 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan till exempel ha kunskap 

om betydelse av olika faktorer som kan påverka en persons hälsa såsom kön, 

kulturtillhörighet och ålder. Respekt ska även visas avseende personers olika värderingar 

och vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Medvetenhet och respekt inför hur 

maskulina normer kan påverka manliga patienters upplevelse av depression bör därmed 

beaktas av vårdpersonalen i vårdmötet.  

 

Delaktighet i vården samt självbestämmande framställdes enligt männen i resultatet som 

betydelsefullt. Delaktighet och självbestämmande är faktorer som ska tillvaratas av hälso- 

och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30, kap. 5, 1 §) samt enligt 

Patientlagen [PL] (2014:821, kap. 5, 1–2 §§) som föreskriver att patienten har rätt att få sin 

vård utformad enligt dennes önskemål respektive har rätt till delaktighet i vården. 

Sjuksköterskan ska också som en del i omvårdnaden visa respekt för bland annat 

självbestämmande och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Seidler et al. 

(2016) ökar individanpassad vård baserad på patientens önskemål mottaglighet för vård 

och behandling. Enligt Peplau ställs dock krav även på patienten att efter egen förmåga 

själv kunna beskriva sina önskningar och kunna kommunicera dem samt kunna ta emot 

den hjälp som erbjuds (Peplau, 1988).  

 

Enligt Patientlagen [PL] (2014:821, kap. 2, 1 §; 2014:821 kap. 3, 2 §) ska hälso- och 

sjukvården vidare vara tillgänglig och patienten ska få information om till exempel 

tillgängliga behandlingsalternativ. Författarna noterade att männen i litteraturstudiens 

resultat lade stor vikt vid förekomst av vårdköer och tillgänglighet till vården. Exempelvis 

beskrev männen att vårdmötena ofta upplevdes som för korta och att lång väntan gjorde att 

männen upplevde att deras problem inte togs på allvar. Även tillgång till information 

upplevdes som betydelsefullt i vårdmötet. Något som kan försvåra möjligheten att överföra 

information är dock känslan av att vara i underläge vilket är ett vanligt symtom vid till 

exempel depression. Denna känsla kan göra det svårt att ta emot information samt försvåra 

möjligheten att beskriva sina problem (Skärsäter, 2014). Enligt Peplau (1988) ingår 

förmågan att tillhandahålla information dock som en del i kompetensen hos vårdpersonal. 

Sjuksköterskan ska till exempel på ett respektfullt och empatiskt sätt kommunicera samt 

förmedla information till patienten vilket beskrivs i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor förklaras att sjuksköterskan även 

ska ha kunskap om faktorer som påverkar en persons hälsa till exempel kön och ålder.  

Sjuksköterskan ska också verka för kvalitetsutveckling och förbättringskunskap 

tillsammans med patient och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta 

innebär att sjuksköterskan dels har ett ansvar för sin egen kunskap och utveckling men 

också för verksamhetens och patienters information och utveckling. Kunskap om faktorer 

såsom genus och kön samt deras betydelse för hur symtom av depression kan uttrycka sig 

bör förmedlas dels till vårdpersonal och inom verksamheter. Egna förhållningssätt och 

principer bör analyseras av vårdpersonalen för att öka medvetenheten och på bästa sätt 

skapa förutsättningar för att möta patienten med depression. 

Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde allmän litteraturstudie som bäst lämpad metod för att 

besvara studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). En litteraturstudie erbjuder 

överblick av det nuvarande forskningsläget inom valt område (Kristensson, 2014). En 

intervjustudie av kvalitativ typ hade sannolikt också kunnat besvara litteraturstudiens syfte 

men metoden valdes bort bland annat med anledning av att författarna ville utforska 

vårdmöten inom olika vårdkontexter och även ville undersöka den internationella aspekten. 

Att göra en litteraturstudie gav även författarna möjlighet att presentera en bredare bild av 

ämnet baserat på inkludering av olika studier samt resultat från ett stort antal deltagare. 

 

Huvudsökord valdes ut i samband med datainsamlingen med litteraturstudiens syfte som 

utgångspunkt. Huvudsökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av MeSH-termer och 

CINAHL Subject Headings samt fritext med booleska sökoperatorerna OR och AND i de 

olika databaserna. Huvudsökorden var depression och depressive disorder. För att fånga 

upp de olika formerna av vårdmötet kombinerades huvudsökorden med sökord som 

communication, nurse’s role, nurse-patient relations, interpersonal relations, nursing och 

health professionals. Även tillägg av sökorden “men” och “male” utfördes dels i form av 

MeSH-termer eller CINAHL Headings och dels som fritext. Trots detta fanns svårigheter 

att finna tillräckligt många relevanta artiklar i förhållande till syftet. Sökorden sågs i första 

hand över enligt rekommendation av Östlundh (2017). Författarna genomförde dock en 

utökning av inklusionskriterierna dels vårdkontext från att gälla sjuksköterskan till att 

omfatta vårdpersonal och dels urvalsgrupp där männens ålder utökades nedåt till 17 år 

samt uppåt utan övre gräns. En utökning av artiklarnas ålder från tio år till 13 år utfördes 

också. Enligt Polit och Beck (2017) rekommenderas till exempel en begränsning av 

artiklarnas ålder på 15 år. Alla sökningar genomfördes igen enligt de nya kriterierna. Vid 

genomgång av redan inkluderade artiklar identifierades också help-seeking/help-seeking 

behavior som frekvent förekommande ämnesord. Författarna ansåg därmed att ämnesordet 

hade en väsentlig funktion i förhållande till depression varför detta sökord också användes 

i sökningarna.  

 

Artikelsökningar i olika databaser samt med olika kombinationer av sökorden gav 

upprepade resultat vilket enligt Henricson (2017) tyder på en ökad sensitivitet av 

sökordskombinationer. Artikelsökningar kompletterades även med manuella sökningar 

genom att söka i artiklarnas referenslistor. Det som uppmärksammades av författarna var 

att studiernas referenslistor innehöll flera artiklar som redan inkluderades i denna 

litteraturstudie. Detta tyder på en pålitlighet och en trovärdighet för sökordens relevans i 

denna litteraturstudie (Henricson, 2017).  
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Möjlighet att upprepa undersökningen det vill säga reproducerbarhet (Forsberg & 

Wengström, 2015) av litteraturstudien har eftersträvats genom att tydligt beskriva 

tillämpad metod det vill säga val av metod, urval, datainsamling, databearbetning och 

dataanalys samt forskningsetiska överväganden. Dock kan manuella sökningar påverka 

reproducerbarheten negativt. Författarna hade detta i åtanke och var därför noggranna med 

att redovisa genomförandet av de manuella sökningarna.   

 

För att inte förlora relevanta resultat från studier där både män och kvinnor deltog 

användes dessa studier också i litteraturstudien med förutsättning att mäns erfarenheter 

kunde utläsas ur resultatet. Dessa artiklar valdes ut eftersom tillräckligt antal artiklar med 

bara män som urvalsgrupp och relevans utifrån syftet saknades. En svaghet med att 

inkludera alla former av vårdpersonal är att upplevelsen av vårdmötet kan variera beroende 

på vilken yrkeskategori männen träffar och i vilken vårdkontext. Inklusion av all 

vårdpersonal kan dock samtidigt vara en styrka i litteraturstudien eftersom det bidrar till en 

så bred bild som möjligt av positiva och negativa upplevelser av vårdmötet. Därmed 

erbjöds varierad information om mäns erfarenheter av att leva med depression samt av 

faktorer som påverkar vårdmötet. Oberoende av utökningen av yrkeskategorier ansåg 

författarna att den omvårdnadsvetenskapliga förankringen i litteraturstudien behölls.  

 

För att höja litteraturstudiens validitet och trovärdighet kan studier med samma design 

användas (Henricson, 2017). Författarna eftersträvade kvalitativ design på artiklarna 

eftersom erfarenheter av depression skulle undersökas. Kvalitativ forskning bygger på den 

förutsättningen att människor är unika och uppfattningar av upplevelser är individuella för 

varje person. Kvalitativa studier fokuserar inte på att undersöka en sjukdom i sig utan 

fokus ligger på personens förståelse av sitt tillstånd samt själva upplevelsen. Däremot kan 

det vara en svaghet att inkludera kvalitativa studier då det inte går att mäta något, göra 

jämförelser mellan personer eller grupper samt undersöka hur ofta någonting förekommer. 

Detta gör att det blir svårare att dra några generella slutsatser. De kvantitativa studier som 

inkluderades kan dock till viss del komplettera detta eftersom kvantitativ forskning 

erbjuder mätbara data som resultat efter objektiva undersökningar av samband, 

förekomster och likheter. Kvantitativa data har som mål att generera generaliserbara 

slutsatser (Kristensson, 2014). Därmed fanns en motiverad fördel med att presentera både 

kvalitativa och kvantitativa data i litteraturstudien (Segesten, 2017).  

 

En del av resultatet baserades på blandade studier där enkätundersökningar kombinerades 

med intervjuer. Svagheten med resultat från enkätundersökningar är att svaren kan variera 

beroende på hur frågorna ställs, hur frågorna uppfattas av olika personer. Detta är något 

som kan påverka pålitligheten av det presenterade resultatet i föreliggande litteraturstudie 

(Henricson, 2017).  

 

Båda författarna valde att läsa artiklarna som var relevanta för litteraturstudiens resultat för 

en jämförelse samt bedömning av om artiklarna skulle inkluderas eller ej. Detta stärker 

litteraturstudiens reliabilitet enligt Henricson (2017). Samtliga artiklar som inkluderades 

bedömdes vidare enligt Sophiahemmets framtagna bedömningsunderlag (Bilaga B) för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet för studier modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  
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Analysen genomfördes gemensamt av båda författarna enligt Kristenssons integrerade 

analys (Kristensson, 2014).  

Arbetet har vidare styrkts av granskningar av handledare och handledargrupp vid fem olika 

tillfällen samt vid ett tillfälle av examinator. Detta har förstärkt litteraturstudiens 

pålitlighet, trovärdighet och validitet enligt Henricson (2017) eftersom kontinuerlig 

bedömning bland annat genomförs av hur resultatet svarar på syftet.  

 

Svagheten i att inkludera biologiska definitionen av män är aspekten att inte alla män 

fångas upp eftersom personer med annan könstillhörighet kan identifiera sig som män. De 

vetenskapliga artiklar som inkluderades definierade inte heller könsidentitet. Detta hade 

som följd att en fullständig bild utifrån den aspekten inte kunde presenteras.  

 

Resultatet skulle kunna överföras på olika vårdkontexter där män söker vård, även för 

andra diagnoser. Stigma och fördomar om andra sjukdomar än depression kan förekomma 

varför männens hjälpsökande beteende kan upprepas även där. Resultatet som beskrev 

männens erfarenheter och upplevelser av vårdmötet skulle också kunna appliceras på andra 

vårdsituationer. Däremot verkar stigma avseende hjälpsökande för depression hos män 

vara tydligt kopplat till maskulina normer varför reservation för bredare tillämpning kan 

begränsas. Resultatet inkluderade forskningsstudier från sex olika länder, varav fem från 

USA, tre från Sverige, två från Australien, två från England, två från Kanada och en från 

Spanien. Potentiella skillnader kan finnas mellan vårdsystemen vilka kan påverka 

resultatets överförbarhet till Sverige. Samtidigt kan skillnader mellan kulturella och 

socioekonomiska faktorer inte antas vara alltför stora enligt författarna. Att samtliga länder 

tillhör västvärlden gör att författarna anser att de ändå kan vara relevanta för tillämpning i 

svensk hälso- och sjukvård. Författarna har därmed beaktat att eventuella skillnader 

gällande olika länders hälso- och sjukvård kan finnas och påverka resultatets överförbarhet 

(Henricson, 2017).  

 

Av de studier som använts i resultatet har 13 stycken etiska godkännanden från kommitté. I 

ett fall krävdes etiskt godkännande föregående publicering i den aktuella tidskriften och för 

en artikel krävdes efterlevnad av tidskriftens etiska riktlinjer för att bli medlem och därmed 

få publicera. Författarna har använt referenssystemet APA samt varit noga med 

beskrivning av vår metodprocess för att tillgodose kravet på upprepbarhet samt för att 

undvika plagiering Helgesson (2015). Bearbetning och användning av källor har också 

utförts noggrant av författarna. Vid tveksamheter om textens innehåll i samband med 

översättning från engelska har lexikon använts samt diskussion och gemensam formulering 

genomförts för att behålla ursprungskällans andemening och undvika förvanskning. 

Författarna har även presenterat allt relevant resultat baserat på vårt syfte från inkluderade 

artiklar, för att ge en så fullständig bild som möjligt av forskningsstudierna inom området 

vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2015). Etiskt tillstånd för 

genomförande av litteraturstudien har inte krävts (Kristensson, 2014), däremot har stor 

noggrannhet fortfarande tillämpats i samband med bedömning av artiklar som inkluderats. 

Slutsats 

Symtom på depression hos män kan förbises av vårdpersonal på grund av att män inte 

alltid känner igen sina symtom och därmed mer sällan söker vård. Symtomen för 

depression kan också skilja sig åt mellan könen och män kan ha svårt att finna uttryck för 

sina känslor. Därför är det viktigt för sjuksköterskan och annan vårdpersonal att känna igen 

symtom på depression för att kunna erbjuda den bästa omvårdnaden. Litteraturstudiens 
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resultat visade vidare att det finns flera faktorer som påverkar vårdmötet med män med 

depression.  

Några av de viktigaste faktorerna var att göra patienten delaktig i vården, att hjälpa 

patienten att sätta ord på sina känslor, förklara sjukdomen depression för ökad acceptans, 

motverka stigma samt förklara och informera om olika behandlingsalternativ. En lika 

viktig aspekt var ett tillitsfullt vårdmöte. Kunskap samt förståelse för mäns erfarenheter 

och upplevelser av depression samt vårdmötets betydelse är därför av vikt för 

sjuksköterskor och vårdpersonal.  

 

Fortsatta studier  

Ytterligare forskning kan behövas avseende diagnoskriterier eftersom resultatet påvisar att 

män inte alltid känner igen sig i dessa. Kvalitativa studier skulle ytterligare kunna 

specificera på vilket sätt diagnoskriterier kan behöva justeras utifrån mäns upplevelse och 

symtom av depression. Strategier för vårdpersonal att använda för att hjälpa män att förstå 

och acceptera en diagnos för depression kan också vara värdefullt.  

 

Klinisk betydelse 

Manliga patienters erfarenheter och upplevelser av depression samt faktorer av betydelse 

som påverkar vårdmötet har beskrivits vilka kan utgöra värdefull information för 

användning för vårdpersonal. Medvetenhet om vilka faktorer som påverkar vårdmötet med 

män med depression kan främja vårdmötet och den interpersonella relationen som byggs 

upp mellan patient och vårdpersonal. Medvetenheten kan också förbättra sjuksköterskans 

förmåga att främja hälsa. Förhoppningen angående denna litteraturstudie är därmed att den 

bidrar med en kunskap som sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan ha nytta av i mötet 

med manliga patienter med depression. 
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BILAGA A 

DEPRESSIONSENKÄT (PHQ-9)  

  

Detta frågeformulär är viktigt för att kunna ge dig bästa möjliga hälsovård. 

Dina svar kommer att underlätta förståelsen för problem som du kan ha.  

  
Namn:………………………………………………….……………………………………

…….  

  
Personnummer:……………………………………………………. 

Datum:…………………  

  
1. Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande 

problem.  

  
                                  Inte      Flera     Mer än hälften Nästan  
                                  alls      dagar     av dagarna   varje dag  
                                0   

  
    1       2         3  

a) Lite intresse eller glädje i att göra saker………     
  

b) känt dig nedstämd, deprimerad  

                      

eller känt att framtiden ser hopplös ut…………..     
  

c) problem att somna eller att du  

                      

vaknat i förtid, eller sovit för mycket………………     
  

                      

d) känt dig trött eller energilös……………….….     
  

                      

e) dålig aptit eller att du ätit för mycket………….     
  

f) dålig självkänsla - eller att du känt dig miss-  

                      

lyckad eller att du svikit dig själv eller din familj…     
  

g) svårigheter att koncentrera dig, till exempel  

                      

när du läst tidningen eller sett på TV……..……..     
  

h) att du rört dig eller talat så långsamt att andra 
noterat det? Eller motsatsen – att du varit så   

                      

nervös eller rastlös att du rört dig mer än vanligt..     
  

i) tankar att det skulle vara bättre om du var   

                      

död eller att du skulle skada dig på något sätt…..                           

     
  
2. Om du kryssat för att du haft något av dessa problem, hur stora svårigheter har 

dessa problem förorsakat dig på arbetet, eller för att ta hand om sysslor 

hemma, eller i kontakten med andra människor?  

  



 

II 

 

Inga svårigheter    Vissa svårigheter     Stora svårigheter     Extrema 
svårigheter  

                                                    
  

  

  

Instruktioner – hur man tolkar PHQ-9  

  

Egentlig depression antyds föreligga:  

1. om 5 eller fler av de 9 frågorna besvarats med minst ”mer än hälften av 

dagarna” och 2. om minst en av frågorna a. eller b. är positiva, det vill säga 

besvarade men minst ”mer än hälften av dagarna”.  

  
Annat depressivt syndrom antyds föreligga:  

1. om 2-4 av de 9 frågorna besvarats med minst ”mer än hälften av dagarna” och  

2. om minst en av frågorna a. eller b. är positiva, det vill säga besvarade men 

minst ”mer än hälften av dagarna”.  

  

Guide för tolkning av score på PHQ-9  

≤ 4   Tyder på att patienten inte behöver depressionsbehandling.  

  
5-14  Läkaren bedömer utifrån klinisk undersökning om behovet av behandling 

utifrån funktionspåverkan och durationen patientens symtom.  

  
≥ 15 Tyder på behov av depressionsbehandling med antidepressiva, psykoterapi 

eller en kombination av behandlingar.   

  

  

  
© Pfizer AB. PHQ-9 är framtagen av Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke, och kolleger, med 
ett utbildningsbidrag från Pfizer Inc. Översättning av Mats Adler,  Affektiva mottagningen Karolinska 
Universitetssjukhuset  
Huddinge. Skalan är tillgänglig för patientarbete och forskning, även som elektroniskt formulär. Eftertryck för 

försäljning är förbjudet. Datum för detta dokument är 051228.  
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 BILAGA B 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomiserad 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

II 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chuick, C. D., 

Greenfeld, J. M., 

Greenberg, S. T., 

Shepard, S. J., 

Cochran, S. V., & 

Haley, J. T. 

2009 

USA 

   

A Qualitative 

Investigation of 

Depression in Men 

Syftet var att med 

hjälp av kvalitativ 

metodik djupgående 

utforska mäns 

erfarenheter av 

depression. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval:  15 manliga deltagare 

mellan 24 och 75 år med 

självupplevd depression.  

Datainsamling: Efter att ha 

genomfört en kort 

screeningprocess deltog 

deltagarna i en intervju på mellan 

45 och 90 minuter. Åtta deltagare 

deltog i uppföljningsintervjuer 

som varade mellan 15 och 45 

minuter.  

Analys:  Denna studie använde 

grundad teorimetodik för att 

analysera männens erfarenheter  

av depression.  

 

38 

(23)  

Resultaten exponerade männens 

erfarenheter av depression vilka 

inkluderade typiska symtom på depressiva 

episoder. Resultaten visade också att dessa 

män hade olika atypiska symptom på 

depression som inte ingår i traditionella 

diagnostiska kriterier. Deltagarnas 

atypiska symptom beskrevs som cykliska 

och ökade successivt samt representerade 

ineffektiva strategier för att hantera 

depressionen. 

 

K 

I 

Danielsson, U. E., 

Bengs, C., 

Samuelsson, E., & 

Johansson, E. E.  

2011 

Sverige  

 

“My greatest dream is 

to be normal”: The 

impact of gender 

on the depression 

narratives of young 

Swedish men and 

women 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka effekterna 

av kön på depression 

hos unga svenska män 

och kvinnor. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 23 ungdomar i åldern 17–

25 år som hade diagnostiserad 

depression. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Grundad teori.  

23 

(-) 

Deltagarnas berättelser präglades av en 

strävan att vara normal och avslöjade 

starka könsstereotyper, konstruerade i 

interaktion med föräldrar, vänner och 

media. Könsnormer upprätthölls av 

skamkänslor och begränsade fungerande 

utrymme hos deltagarna. Dock fanns 

också överträdelser av dessa könsnormer. 

Primärvårdsarbetare kan uppmuntra unga 

män att öppna sig känslomässigt och att 

kommunicera sina personliga problem. 

K 

I 

BILAGA C 



 

III 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Danielsson, U. & 

Johansson, E. E.  

2005 

Sverige  

  

 

 

 

 

 

 

 

Beyond weeping and 

crying: a gender 

analysis of 

expressions of 

depression 

 

Syftet var att utforska 

depression ur ett 

genusperspektiv 

genom att ta in 

deprimerade kvinnors 

och mäns 

formuleringar av sina 

erfarenheter och 

förståelse av deras 

situation.  
 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 

Urval: 18 män och kvinnor som 

hade diagnostiserats med 

depression och behandlades i 

minst 6 månader.  
Datainsamling: Djup intervjuer. 

Intervjuer utfördes antingen på 

vårdcentralen eller i 

informatörens hem. Varje intervju 

varade 1-2 timmar och 

transkriberades. 

Dataanalys: Grundad teori.  

  

18 

(-) 

Erfarenheten av depression innehöll  

likheter för män och kvinnor, men de yttre  

manifestationerna skilde sig både efter kön  

och socioekonomisk status.  

Män pratade lättare om fysisk smärta –  

ofta hjärtat - än om känslor. 

 

K 

I 

Dwight Johnson, M., 

Apesoa-Varano, C., 

Hay, J., Unutzer, J., 

och Hinton, L. 

2013 

USA 

 

Depression treatment 

preferences of older 

white and Mexican 

origin men 

Syftet var att 

undersöka 

preferenser  

i samband med vård 

för depression vilka 

kunde uppmuntra 

deprimerade äldre 

män att påbörja och 

fortsätta behandling. 
 

Design: Kvalitativ, icke-

kontrollerad. 

Urval: Män, ålder >60 år, 

mexikansk eller amerikansk 

härkomst, diagnostiserad 

depression och/eller under 

behandling för depression under 

det senaste året, ingen 

psykossjukdom eller 

demenssjukdom, ej inskriven för 

inneliggande vård. 

Datainsamling: Enkät och 

intervju. 

Analys: Endimensionell och 

tvådimensionell analys. 

63 

(-) 

 

Ingen av männen i studien uttryckte  

preferenser för vårdpersonalens kön eller 

kulturella bakgrund. Vissa män föredrog  

att deras läkare gjorde screening för  

depression framför en sjuksköterska eller 

att fylla i en enkät. Telefonrådgivning 

uppskattades av flera av männen i  

studien. I studien framkom även vissa  

män föredrog medicinering framför  

personlig kontakt med rådgivning. Att  

behandlingen inkluderade deltagande från 

familjemedlemmar samt också inriktade  

sig på eventuella sömnproblem gjorde  

männen mer benägna att ta emot 

behandling 

 

K+P 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA C 



 

IV 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Emslie, C., Ridge, D., 

Ziebland, S., & Hunt, 

K.  

2007 

Sverige  

 

 

 

 

 

 

Exploring men’s and 

women’s experiences 

of depression and 

engagement with 

health professionals: 

More similarities than 

differences? A 

qualitative interview 

study 

Syftet var att 

undersöka antagandet 

att kvinnor pratar mer 

om depression medan 

män är tystare och 

undersöka om det 

finns könsskillnader 

eller likheter i 

strategierna för män 

och kvinnor som är 

användbara när de 

kommunicerar med 

vårdpersonal. 

 

Design:  Kvalitativa intervjuer. 
Urval: 16 män och 22 kvinnor 

med självidentifierad depression.  

Datainsamling: Fördjupade 

intervjuer.  

Analys: Grundad teori. 

22 

(-) 

Både män och kvinnor fann det svårt att 

känna igen och formulera psykiska 

problem och det hade konsekvenser för 

deras förmåga att kommunicera med 

vårdpersonal. Viktiga könsskillnader 

exponerades i att männen tenderade att 

värdera kompetenser hos vårdpersonalen 

som hjälpte dem att öppna upp och prata. 

Männen betonade även vikten av att få 

praktiska resultat från samtalsterapier i 

motsats till andra former av terapi som 

innebar att bara prata.  

 

K 

I 

House, J., Marasli, P., 

Lister, M., & Brown, 

J. S. L.  

2018 

England  

 

Male views on help‐
seeking for 

depression: A Q 

methodology study 

 

Syftet var att 

identifiera åsikter 

bland män med 

depression om 

depression och dess 

behandling, överväga 

hur dessa kan påverka 

hjälpsökande 

beteende och skapa 

idéer för 

interventioner och 

framtida forskning. 

 

Design: Q-metod   

Urval: Män med depression. 

Datainsamling: Tjugonio män 

med depression fullbordade en Q-

studie genom att rangordna en 

uppsättning av uttalanden om 

depression och hjälpsökande. 

Analys: Faktoranalys användes 

för att identifiera männens 
förståelse av depression och 

hjälpsökande, och tolkades av 
deltagarnas egenskaper och 

ytterligare information från 

intervjuer efter sortering. 

 

29 

(-) 

De två faktorerna identifierades: (1) Hjälp 

är tillgänglig om du kan komma till rätta 

genom att fråga om det (34% av 

variansen) och (2) depression bör 

behandlas privat; hjälpsökande gör dig 

utsatt (11% av variansen). Deltagare som 

var signifikant förknippade med båda 

faktorerna och beskrev en känsla av skam 

relaterade till sina egna eller andras åsikter 

om att de är deprimerade och 

hjälpsökande, står i konflikt med socialt 

konstruerade "maskulina" värden, såsom 

styrka och självförsörjning. 

 

K 

I 

BILAGA C 

 



 

V 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johnson, J. L., Oliffe, 

J. L., Kelly, M. T., 

Galdas, P., & 

Ogrodniczuk, J. S. 

2012 

Kanada 

  

Men’s discourses of 

help‐seeking in the 

context of depression 

 

Syftet var att 

undersöka mäns 

erfarenheter av 

depression.  

 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: 38 män i åldern 24–50 år 

Datainsamling: Vi genomförde 

individuella djupgående, 

halvstrukturerade intervjuer med 

38 män med depression, antingen 

formellt diagnostiserade eller 

självrapporterade. 

Analys:  Forskargruppen 

granskade och diskuterade data ur 

ett kritiskt perspektiv och 

identifierade och tilldelade 

diskursiva ramar som formade 

mäns uttalande. 

 

38 

(-) 

Resultaten diskuteras inom ett bredare 

sammanhang av sociala diskurser av kön, 

begränsningarna av nuvarande 

hjälpsökande litteratur och bevis för hur 

män söker hjälp på sätt som utsträcker 

traditionella uppfattningar om medicinsk 

vård. 

K+P 

II 

Kravitz, R. L., 

Paterniti, D. A., 

Epstein, R. M., 

Rochlen, A. B., Bell, 

R. A., Cipri, C., … 

Duberstein, P.  

2011 

USA 

Relational barriers to 

depression help-

seeking in primary 

care 

Syftet var att 

identifiera attityd och 

interpersonella hinder 

för att söka vård för 

depression samt 

utvärdera 

primärvårdens 

inställning till 

behandling av 

depression i USA.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Studiedeltagare var 

engelsktalande män och kvinnor i 

åldrarna 25–64 år med depression. 

Datainsamling: Femton 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer i 

tre städer. 

Analys:  Digitala inspelningar 

transkriberades och granskades av 

forskargruppens medlemmar. 

 

15 

(-) 

 

Deltagarna uttryckte reservationer om 

förmågan hos primärvårdspersonal att 

tillgodose deras psykiska hälsobehov. 

Specifika barriärer innefattade problem 

med vårdpersonalens kompetens och 

öppenhet samt patient-läkare förtroende. 

Medan många återspeglade positivt på 

sina primärvårdserfarenheter, tvivlade 

vissa på vårdarnas kunskaper om mentala 

sjukdomar och möjliga psykiska problem 

utanför gränserna för primärvården. 

 

K+P 

I 

BILAGA C 

 



 

VI 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Martinez-Hernandez, 

A., DiGiacomo, S. 

M., Carceller-Maicas, 

N., Correa-Urquiza, 

M., & Martorell-

Poveda, M. A.  

2014 

Spanien  

  

Non-

professional-

help-seeking 

among young 

people with 

depression: a 

qualitative study 

 

Syftet var att 

undersöka 

orsakerna till icke-

professionellt 

hjälpsökande i ett 

urval av unga 

vuxna bosatta i 

Katalonien med 

depressiva 

symptom genom 

en kvalitativ 

studie. 

 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: 105 unga män och kvinnor (17–21 

år) deltagit i en nationell undersökning. 

Studiedeltagarna delades upp i 3 

kategorier, 37 stycken som hade en 

tidigare diagnos av depression, 33 

stycken som hade självupplevd 

känslomässig smärta och 35 stycken som 

agerade kontroller.  

Datainsamling: Djupintervjuer.   

Dataanalys: Resultat analyserades med 

hjälp av både kvalitativa och kulturella 

domäntekniker. 

 

105 

(-) 

Deltagarnas orsaker till undvikande 

varierade både efter kön och enligt tidigare 

erfarenhet av hälso- och sjukvårdstjänster. 

De unga männen var tydligare förknippade 

med en attityd 

av självförtroende, oavsett om de hade en 

diagnos eller inte. 

K 

I 

Oliffe, J., 

Ogrodniczuk, J., 

Gordon, S., 

Creighton, G., Kelly, 

M., Black, N., & 

Mackenzie, C.  

2016 

Kanada 

 

Stigma in male 

depression and 

suicide: A 

Canadian sex 

comparison study 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

engelsktalande 

vuxna 

kanadensares 

tankar om 

stigmatisering i 

samband med 

depression hos 

män och suicid. 

Design:  Icke - kontrollerad studie 

Urval: Deltagarna rekryterades via en 

online panel provider. Män och kvinnor 

18 år och äldre, hade tillgång till internet 

och kunde läsa engelska 

Datainsamling: 2108 potentiella 

respondenterna som gick till 

introduktionssidan svarade 311 nej till 

deltagande och 1797 svarade ja. Den 8-

minuters online undersökningen 

administrerades mellan 29 augusti och 11 

september 2014. 

Analys: Statistisk analys - Chi square 

test.  

 

1797 

(311) 

Sammantaget gav en större andel män en 

stigmatiserande åsikt om manlig depression 

jämfört med kvinnliga respondenter. En 

större andel kvinnliga respondenter uttryckte 

uppfattning om att män som begått 

självmord var isolerade, vilsna och 

ensamma. Manliga och kvinnliga 

respondenter med direkt personlig erfarenhet 

av depression eller självmord bekräftar 

starkt stigmatiserande attityder gentemot sig 

själva. En större andel av manliga 

respondenter indikerade även att de skulle 

vara generade inför att söka hjälp för 

depression. 

P 

I 

BILAGA C 

 



 

VII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ramirez, J. L., & 

Badger, T. A.  

2014 

USA 

  

Men navigating 

inward and 

outward through 

depression  

Syftet var att 

undersöka den 

sociala psykologiska 

processen som 

inträffar hos män som 

drabbas av 

depression. 

 

Design: Grundad teori. 

Urval: Nio män deltog i studien som 

varierade i ålder, utbildningsnivå 

och civilstånd. 

Datainsamling: En intervju 

genomfördes med var och en av de 

nio deltagarna med några män som 

hade två intervjuer. Intervjuerna 

varade 60–90 minuter vardera. 

Analys: Data analyserades utifrån 

grundad teori. Koder identifierades 

och grupperades. 

 

9 

(-) 

 

Denna studie avslöjade sex steg män 

navigerade genom: att vara annorlunda, 

dölja känslor av vilsenhet, befinna sig på 

botten, erkänna och konfrontera samt läka 

tillsammans med andra. Denna studie 

fördjupar vår förståelse för män och 

depression genom att ge mening åt 

beteenden som män uttrycker när de är 

deprimerade. Baserat på dessa resultat kan 

ytterligare forskning leda till bättre 

screeningsverktyg och tidig diagnos av 

depression hos män. 

K 

I 

Rochlen, A. B., 

Paterniti, D. A., 

Epstein, R. M., 

Duberstein, P., 

Willeford, L., & 

Kravitz, R.L.  

2010 

USA 

Barriers in 

Diagnosing and 

Treating Men With 

Depression: A 

Focus Group 

Report 

Syftet var att öka 

förståelsen för hur 

den maskulina rollen 

påverkar 

igenkännande av 

depressionssymtom, 

hjälpsökande 

beteenden, reaktioner 

på manligt dold 

depression och 

upplevelse av 

behandling av 

depression. 

 

Design: Kvalitativ, fokusgrupper, 

icke-kontrollerad. 

Urval: Män, arbetsför ålder 24–64 

år, engelskspråkiga, själv haft 

depression eller haft depression i 

släkten. 

Datainsamling: Enkät och intervju. 

Analys:  Digitala inspelningar 

transkriberades och granskades av 

forskargruppens medlemmar. 

45 

(-) 

Den upplevda mansrollen upplevdes av  

deltagarna som ett hinder för att  

förstå sina depressionssymtom, acceptera 

depressionsdiagnos och öppna upp sig inför 

vårdpersonal om önskning om behandling.  

Flera män ansåg att traditionella kriterier för  

depression inte fångade upp manlig  

depression. Ett tillåtande bemötande var 

betydelsefullt. Att endast skriva ut läkemedel 

som behandling blev en källa till frustration. 

K+P 

II 

BILAGA C 

 



 

VIII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Scholz, B., Crabb, S., 

Wittert, G. A. 

2016 

Australien 

  

“Males Don’t 

Wanna Bring 

Anything Up To 

Their Doctor” 

 

Syftet var att undersöka 

vilka ämnen som män 

anser viktiga i sina 

berättelser om depression. 

Design: Explorativ design. 

Urval: Män från en studie - 

Florey Adelaide Male Ageing 

Study (FAMAS) som under de 

senaste fem åren skattat högre 

depressiva symtom valdes ut 

slumpmässigt. Ålder 45-88 år. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Induktiv analys. 

 

10 

(-) 

Män i studien uttryckte att  

maskulinitetsnormer påverkade deras vilja  

och mod att söka hjälp samt hur de uppfattade 

att de kunde prata med vårdpersonal om sin  

depression. Att söka hjälp för depression 

ansågs av vissa män vara ett kvinnligt sätt  

att hantera depression. 

K 

I 

Seidler, Z. E., Rice, S. 

M., Oliffe, J. L., 

Fogarty, A. S., & 

Dhillon, H. M.  

2018 

Australien 

 

Men in and out of 

treatment for 

depression: 

Strategies for 

improved 

engagement. 

Syftet var att undersöka 

australiensiska mäns 

erfarenheter av behandling 

av depression i syfte att 

vägleda 

rekommendationer för att 

förbättra 

behandlingsengagemang. 

Design: Grundad teori.  

Urval: 20 män i 23–64 år. 

Datainsamling:  Tjugo män 

som hade fått psykoterapi för 

depressiva 

symptom under de senaste tre 

åren deltog i individuella, 

halvstrukturerade intervjuer. 

Analys: Intervjuer 

transkriberades och kodades i 

linje med 

tolkningsbeskrivande metoder. 

 

20 

(-) 

Resultaten visade männens önskan om en 

transparent orientering av behandling, 

inklusive tillhandahållande av en tydlig 

struktur för behandling. Mäns föredragna 

struktur omfattade inriktning på 

individualiserade mål och förväntade 

framsteg, etablering av förtroende och 

delning av beslutsfattande.  Resultaten lyfter 

fram potential för utveckling och spridning 

av könsspecifika, kliniska tränings- och 

behandlingsmöjligheter för bättre 

engagemang för män i psykoterapi för 

depression. 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tang, M. O. T., 

Oliffe, J. L., 

Galdas, P. M., 

Phinney, A., & 

Han, C. S. 

2014 

England   

College men's 

depression-related 

help-seeking: a 

gender analysis 

Syftet var att 

beskriva sambanden 

mellan manlighet och 

manliga 

högskolestudenters 

depression relaterat 

till hjälpsökande. 

 

Design: Kvalitativa intervjuer. 

Urval: 21 män på högskolan som 

diagnostiserades eller själv identifierades 

som deprimerade. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

individuella intervjuer. Intervjuer varade 

60–90 min och registrerades digitalt. 

Analys: Transskript lästes noggrant. 

Genom att partitionera transkriptdata in i 

ämnesbaserade segment och sedan granska 

och kategorisera, utvecklades en kodnings 

schema. Data delades in i en eller flera 

kategorier. 
 

21 

(-) 

 

Resultaten visar kopplingar mellan 

maskuliniteter och hjälpsökande som 

kan hjälpa vårdgivare att förstå 

beteenden av män på högskola vilka 

upplever depression. 
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