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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  

 

Andelen människor i Sverige idag som lider av psykisk ohälsa ökar. Depression är en form 

av psykisk ohälsa som drabbar många, främst kvinnor. Dubbelt så många kvinnor som män 

får diagnosen depression. Å andra sidan är det dubbelt så många män som kvinnor som 

begår självmord. Eftersom depression traditionellt sett varit en kvinnokodad sjukdom är 

många av mätinstrumenten som används för att ställa diagnosen utformade efter symptom 

som främst är förenade med kvinnorollen, exempelvis gråtande. Studier visar att 

vårdgivare ger olika vård till personer utifrån kön samt att kvinnliga patienter uppfattas 

som krävande och avvikande från normen.   

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva skillnader i vården av män respektive kvinnor med depression.  

 

Metod 

 

Metoden som valdes var en litteraturstudie för att beskriva forskningsläget kring 

depression ur ett genusperspektiv. 15 artiklar innefattades i resultatdelen och de bestod 

både av kvalitativa och kvantitativa studier. Både manuella sökningar och 

databassökningar användes.  

 

Resultat 

 

Män uppger att orsaken till depressionen ligger utanför dem själva och liknar det vid att 

träffas av blixten. Kvinnor anser att orsaken kommer inifrån och att de därmed har en skuld 

i att depressionen drabbat just dem. Män tenderar att reagera med aggression vid 

depression. De väntar längre med att söka hjälp och anser att det ligger i mansrollen att 

klara sig själv och bita ihop. Flyktbeteende för att slippa konfrontera känslorna vid 

depressionen är vanligt hos män. Kvinnor uppvisar också mer aggression vid depression. 

De ansåg att det som hjälpte mot depressionen var att samtala med vänner eller ta lugnande 

mediciner. Då män och kvinnor själva fick avgöra vilken behandling som fungerade bäst 

mot depression fanns många likheter, de flesta föredrog terapi och sedan antidepressiv 

medicinering. Kvinnor uppfattas som mer krävande patienter än män när vårdpersonal 

tillfrågas. Kvinnor som vårdas på psykiatriskavdelning skulle oftast föredra en enkönad 

avdelning medan vårdpersonalen upplever att det bästa för både manliga och kvinnliga 

patienter är en könsblandad avdelning. 

 

Slutsats 

 

Mäns symptom på depression kan skilja sig från kvinnors. Det är viktigt att vården är 

medveten om detta så att mäns depressioner upptäcks och inte förblir obehandlade. En 

obehandlad depression förvärras ofta och kan i värsta fall leda till självmord. Kvinnors 

dubbelarbetande med huvudansvar för hemmet och barnet samt en karriär gör dem extra 

utsatta för att drabbas av depression. Vården av personer med depression är genusbias, 

både gällande diagnostisering och behandling. 

 

Nyckelord: Depression, Könsroller, Genusbias, Upplevelse och Behandling 
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BAKGRUND 

 

När människor söker vård för att de drabbats av sjukdom, eller någon form av 

funktionsnedsättning, är viljan att samma förutsättningar och resurser ska ges till alla. 

 ” Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen.” (SFS, 1982:763, 2 §) står det att läsa i det lagdokument som utgör grunden 

för verksamheten i landets sjukvård. Enligt Sörlin (2011) är global hälsa en ojämlikt 

fördelad ynnest. Det finns skillnader mellan nationalitet, socioekonomiska grupper, 

åldersgrupper och också mellan män och kvinnor. År 2008 presenterade World health 

organisation, WHO, en rapport som argumenterade för att könsskillnader försämrade 

hälsan för miljontals människor (Sörlin, 2011). Det var främst kvinnor och flickor som 

drabbades då deras möjligheter att påverka sitt eget liv och beslutsfattande i politiska 

frågor var sämre. Dessutom var orättvisa arbetsförhållanden en bidragande faktor till 

ohälsan (Sörlin, 2011).  

 

Enligt Sörlin (2011) är Sverige ansett att vara ett av världens mest jämlika länder. Trots 

detta finns statistiska skillnader i sjukdom och dödlighet mellan könen. År 2010 var den 

förväntade livslängden för kvinnor 83,5 år och för män 79,5 år. Vad gäller sjuklighet är 

den svårare att mäta men enligt ett mått på sjuklighet, kallad ”sickness rate”, fick kvinnor 

under år 2009 39 poäng och män 26,7. Kvinnor lever längre än män men rapporterar högre 

sjuklighet (Sörlin, 2011).  

 

Friberg & Öhlén (2009) anser att vården utgår från en föreställning om att kvinnor och 

män ska behandlas lika men förutsättningen för det är att villkoren för män och kvinnor är 

lika. Genom att ha lika villkor som utgångspunkt bortser eller blundar man för 

genusordningen och den sociala skillnaden som finns mellan könen (Friberg & Öhlén, 

2009).  

Begrepp inom forskning om könsskillnader 

 

Genus är ett begrepp som innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som är 

manligt och kvinnligt (Smirthwaite, 2007). Hirdman (2001) menar att begreppet inte bara 

syftar till det biologiska könet hos en person utan till de sociala och kulturella normer som 

avgör vad som är manlighet eller kvinnlighet. Det är med andra ord en skillnad mellan 

”könet” och ”rollen”, även om genus innefattar båda, eftersom det ena inte existerar utan 

det andra (Hirdman, 2001). Enligt genusteorin är kvinnlighet och manlighet något som hela 

tiden skapas, omskapas och upprätthålls och det styr hur vi människor förhåller oss till 

varandra (Smirthwaite, 2007). ”Man föds inte till kvinna, man blir det” som Simone de 

Beauvoir beskrev det (Beauvoir, 1949, s. 325). Conell (2009) tolkar detta som att 

människan föds med en kropp med yttre karaktärsdrag, ett eller annat kön, men att 

kvinnligheten eller manligheten skapas och formas genom de förväntningar och normer 

som råder i den kontext man växer upp i. På så sätt är alltså genus föränderligt (Risberg, 

2005).  

 

Begreppet genusbias inom medicinen innebär att det finns en felaktig uppfattning inom 

forskning eller behandling och att denna är relaterad till kön eller genus (Wijma, 

Smirthwaite & Swahnberg, 2010). Det finns olika former av genusbias. Det kan vara att se 

skillnader där de inte finns, ett exempel på detta är att föreslå olika behandling av patienter 

med samma åkomma utifrån könstillhörighet (Risberg, 2005). En annan kan vara att helt 
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bortse från skillnader. Ett exempel på det är att bortse från biologiska olikheter gällande 

normalvärden eller reaktioner på läkemedel. Då används oftast mannen som norm, och 

forskning gjord på män tillämpas på kvinnor (Risberg, 2005).  

 

Magnusson & Marecek (2010) menar att de flesta skulle hålla med om att det finns 

könsskillnader, det vill säga psykologiska skillnader mellan män och kvinnor. Exempel på 

detta är att män generellt motionerar för att öka kroppsmassa medan kvinnor generellt 

tränar för att minska kroppsmassa eller att män begår våldsbrott i större utsträckning än 

kvinnor. Könsskillnader spänner över en rad av företeelser eller upplevelser (Magnusson & 

Marecek, 2010). De menar vidare att även om vi är överens om att skillnader finns så är 

uppfattningen om varför spridd. Vissa hävdar att det är medfödda skillnader som inte går 

att förändra, medan andra menar att det är skillnader som främst uppkommit på grund av 

socialisationsmönster och strukturer i samhället omkring oss (Magnusson & Marecek, 

2010).  

 

Psykoanalysens betydelse för könsrollerna. 

 

Magnusson (2002) menar att det är från Sigmund Freuds arbete som psykoanalytiska 

teorier och många terapeutiska inriktningar vuxit fram. Speciellt i mötet med neurotiska 

patienter. Psykoanalysen och psykodynamisk teori föddes i början av 1900-talet då Freud 

utvecklade sina teorier kring människan som psykologisk varelse. Magnusson (2002) anser 

vidare att uppfattningen om människor utifrån deras kön, samt kvinnosynen, har varit 

centrala delar av psykoanalysen. Denna del har gett upphov till polariserade åsikter i 

ämnet. Vissa anser att Freuds sätt att betrakta kvinnor är fördomsfullt medan andra menar 

att kvinnofrigörelsen aldrig varit möjlig utan Freuds idéer. Enligt Magnusson (2002) är 

psykoanalysen än idag en del av vår kultur. Hon anser att begrepp som komplex, det 

omedvetna, projektion och försvar är vedertagna inom psykologin och att dessa begrepp 

kommer från Freuds arbete (Magnusson, 2002). 

 

Magnusson (2002) skriver att en del av kritiken som riktas mot teorierna som Freud 

presenterade är att det är pojkens väg till man och vuxenblivande som är utgångspunkten. 

Kvinnan är den avvikande och eftersom hon saknar penis är hon att betrakta som kastrerad 

vilket i sin tur skapar en penisavund. Den unga flickan måste dessutom i tonåren byta 

erogen zon från clitoris till vagina för att bli en normal, vuxen heterosexuell kvinna. Detta 

byteskrav var en del i att kvinnor ansågs benägna att drabbas av neuroser, speciellt hysteri 

(Magnusson, 2002). Freud ansåg att kvinnor som fick orgasm i vuxen ålder var manhaftiga 

(Beauvoir, 1949). Enligt Tasca, Rapetti, Carta & Fadda (2012) ansågs hysteri vara en 

sjukdom som förknippades enbart med kvinnor. Många sätt att försöka bota hysteri har 

använts historiskt sett, exempelvis med örter, sex, sexuell avhållsamhet eller exorcism. 

Freud försökte istället bota hysteri med psykoanalys (Tasca et al, 2012).  

 

Magnusson (2002) beskriver att en annan del av förklaringen till varför kvinnor ansågs 

neurotiska var att de inte hade ett överjag. De var känslostyrda och hade därmed sämre 

rättviseuppfattning och lägre moral. Magnusson (2002) anser att Freud och hans 

efterföljare intog en klassiskt manlig bild av kvinnan. Kvinnan var en gåta och det var 

mannen som skulle lösa den. På så vis befäste Freud bilden av kvinnan som objekt, den 

betraktade, och mannen som subjekt, den betraktande (Magnusson, 2002). 
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Tasca et al (2012) menar att kvinnan under Freuds verksamma tid betraktades som svag 

och mottaglig för psykisk ohälsa. Freud ansåg att det fanns goda sideffekter av hysteri som 

en kvinna kunde utnyttja. En hysterisk kvinna kunde inte ha normala vuxenrelationer och 

manipulerade istället sin omgivning till att anpassa sig efter hennes behov. Tasca et al 

(2012) anser att Freud på det här sättet förstärkte bilden av den psykiskt sjuka kvinnan som 

besatt och illvillig (Tasca et al, 2012).   

Personlighetspsykologisk forskning 

 

Magnusson (2002) anser att än idag bygger mycket av personlighetspsykologisk forskning 

på traditionella könsförståelser. Detta gäller i högsta grad den forskningen som berör kön, 

feminitet och maskulinitet (Magnusson, 2002). Under tidigt 1900-tal började psykologer 

att mäta maskulinitet och feminitet som bipolära, motsatta, personlighetsegenskaper. 

Testerna mätte hur många F - poäng respektive M - poäng en individ fick. F stod 

naturligtvis för Feminitet och M för maskulinitet. Ju fler M - svar desto högre poäng och ju 

fler F - svar desto lägre poäng. Exempel från deltestet anbelangande allmänbildning var att 

M - poäng gavs om man svarade rätt på frågor rörande geografi, historia, teknik, fysik, 

politik, krigsföring och sport. Svarade man fel gavs F - poäng. F - poäng gavs också om 

man svarade rätt på frågor om musik, blommor, trädgård, barnavård, estetik och så vidare. 

Magnusson (2002) menar att dessa test användes för att avgöra hur pass psykiskt frisk en 

individ var. Ända fram till 1970 användes testet i det syftet. Ju fler maskulina frågor som 

en man svarade rätt på, desto friskare var han, och ju mer feminint en kvinna svarade desto 

mer psykiskt frisk var hon. Omvänt ansågs man alltså ha psykisk ohälsa om man var en 

man som fick höga F - poäng eller en kvinna som fick höga M - poäng (Magnusson, 2002).  

Magnusson (2002) menar att trots att dessa tester slutat att användas i sin helhet så lever de 

kvar i andra tester som utvecklats med ”MF” tänkandet som grund. Definitionen av 

maskulint/feminint finns kvar som könsspecifikt normerande för människor i många åldrar 

och från många olika kulturer. Risberg (2005) menar att skillnaderna mellan individer av 

samma kön är större än de som finns mellan män och kvinnor. När statistiska skillnader 

mellan män och kvinnor används som en mall finns det risk att vi inte ser den enskilda 

patienten (Risberg, 2005). 

Personlighetspsykologisk forskning ur ett genusperspektiv 

 

Psykologer, psykoterapeuter och forskare började under 1960-70 talet att ifrågasätta den 

rådande psykologiforskningen och psykoterapin. Detta kom att kallas kvinnopsykologi 

(Magnusson & Marecek, 2010). Dessa forskare aktiva inom kvinnopsykologi hävdade att 

den forskning som fanns dittills var androcentrisk, vilket innebar att psykologin och hur 

den tillämpades var utformat av vita män från västvärlden och därmed format av deras 

världsbild och intressen. Magnusson & Marecek (2010) menar att forskarna ville bidra till 

en samhällsförändring och ifrågasätta de rådande, förtryckande föreställningar kopplat till 

kön som fanns. Dessa forskare menade att ingen kan frikoppla sig själv från sin forskning. 

Forskarens sociala position, erfarenheter och intressen avspeglas i resultatet. Därför, 

hävdade forskarna inom kvinnopsykologin, var det viktigt att andra än vita, heterosexuella 

män forskade (Magnusson & Marecek, 2010).  

 

Bidrag som vidgade den personpsykologiska forskningen kom snart därefter från svarta 

kvinnor i USA och homosexuella män och kvinnor (Magnusson & Marecek, 2010). Fram 

tills 1960-70 talet hade psykoterapin fått upprätthålla oreflekterade kulturella antaganden 

genom att exempelvis upphöja moderskapet som den sanna, goda kvinnligheten, främja 
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traditionella könsroller i familjen vilket ledde till att befästa mannen överordning och 

kvinnans underordning samt mannens sexuella rätt till kvinnan (Magnusson & Marecek, 

2010).  

Psykisk ohälsa i Sverige 

 

Andelen människor i Sverige idag som lider av psykisk ohälsa ökar. Enligt 

Socialstyrelsens Folkhälsorapport så uppgav nio procent av kvinnorna och fyra procent av 

männen i åldern 16-24 år mellan åren 1988-1989 att de känt oro eller ångest. Åren 2004-

2005 hade andelen ökat till 30 procent bland kvinnorna och 14 procent bland männen. Det 

har också blivit vanligare att ungdomar vårdas på sjukhus för depressioner. Bland 20-24 

åringarna dubblerades andelen som vårdats för depression mellan 1997-2007. Andelen 

ungdomar som försöker ta sitt liv ökar också kraftigt (Socialstyrelsen, 2009). Idag mår 

kvinnor generellt fortfarande sämre än män. Dubbelt så många kvinnor som män 

diagnostiseras med depression, medan dubbelt så många män som kvinnor begår självmord 

(Danielsson, 2010).  

 

Magnusson (2002) menar att det är lätt att söka svaren på varför vi mår psykiskt dåligt, och 

behandlas olika, hos individer. Men då gör man det svårt att faktiskt få syn på och befästa 

fenomen som inte är individuella. Om vi ändrar vårt synsätt kan vi istället få kunskap om 

strukturella ojämlikheter mellan grupper i samhället och se skillnader som annars förblir 

osynliga (Magnusson, 2002). Många människor som får kontakt med psykiatrin får också 

någon form av diagnos. Detta kommer att styra vilken behandling de kommer att få. Det 

har dessutom konsekvenser för människans fortsatta, personliga liv. Många kategorier av 

diagnoser visar skillnader gällande kön, social klass, etnicitet (Magnusson & Marecek, 

2010).  

Depression och könsskillnader 

 
Depression kan beskrivas som ett långvarigt nedstämdhetssyndrom. Det är inte samma sak 

som att ha en dålig dag, att lida av sorg, saknad eller känna besvikelse. Typiska tecken kan 

vara nedstämdhet, sömnstörningar, skuldkänslor, svaghetskänslor eller agitation. Risken att 

drabbas av depression någon gång i livet är ca 20 procent för män och ca 40 procent för 

kvinnor. För att ställa diagnosen depression kan läkaren använda sig av 

diagnosklassifikationer och två av de vanligast förekommande är DSM- IV och ICD – 10.  

De bygger båda på symptom och beteenden och för att få en diagnos måste vissa kriterier 

uppfyllas (Allgulander, 2008). Exempelvis måste symptomen haft en varaktighet av minst 

två veckor. ICD – 10 används av sjukvården i diagnosticeringen av privatpersoner, bland 

annat då läkare ska skriva sjukintyg för eventuell sjukskrivning. DSM – IV skapades för att 

användas kliniskt och används ofta på psykiatriska kliniker eller inom forskningsområdet 

(Persson, 2013). 

 

Depression är en av de sjukdomar som traditionellt är förknippad med kvinnor (Zartaloudi, 

2011). Media porträtterar den deprimerade människan som en vit kvinna. Detta visar 

studier av reklam för antidepressiva som kartlades mellan 1981 och 2001 (Pavlovich 

Danis, 2004). Medias bild av den deprimerade människan är något som även Lehti (2009) 

undersökt. Hon ville ta reda på hur svenska tidningar porträtterar depression. 

Presentationen i artiklarna från tidningarna skilde sig åt mellan könen. Kvinnornas historier 

var känslomässiga, relationella, detaljerade och personliga. Männens var mindre 

känslomässiga och upprätthöll en bild av mannen som hegemonisk. Lehti (2009) menar att 
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medias bild kan bidra till att påverka både vårdtagare och vårdpersonal i hur de betraktar 

psykisk ohälsa och depression.  

 

Lemberg, Stanford, Strother & Turberville (2012) anser att det i dagens samhälle förväntas 

av män att de ska dölja sin sårbarhet. Depressionen kan då ta sig andra uttryck än hos 

kvinnor. Sådana uttryck kan vara alkohol och drogmissbruk, intimitetsproblematik eller 

våldsamhet (Lemberg et al, 2012). Män är enligt Pavlovich Danis (2004) mer benägna att 

lida i tysthet av sin depression och dessutom tar det oftast längre tid innan de söker hjälp 

medan kvinnor agerar snabbare på sina symptom. Den eventuella familjen runt omkring 

personen med depression är också mer benägen att uppmuntra och stödja kvinnor till att 

söka hjälp (Pavlovich Danis, 2004). För de män som går med en obehandlad depression 

kan detta få fatala följder (Zartaloudi, 2011). Kvinnor är klart överrepresenterade när det 

gäller diagnosen depression (Romans & Clarkson, 2008). Romans & Clarkson (2008) 

menar att många män med depression missas samt att kvinnor överdiagnostiseras då 

vården är genusbias. Romans & Clarkson (2008) anser att kriteriet gråt har fått en alltför 

stor betydelse som symptom på depression. Människor både inom och utanför vården 

kopplar ofta ihop gråtande med depression. De instrument som finns för att utvärdera och 

diagnostisera depression innehåller ofta gråtande som ett kriterium för depression. Ett 

exempel på ett sådant instrument är the Beck Depression Inventory, BDI. Kvinnor fick 

betydligt högre poäng än män på testet uteslutande på grund av frågor rörande gråtande 

och minskad sexlust. Detta anser Romans & Clarkson (2008) vara genusbias. De menar att 

gråtande främst är sammankopplat med kvinnor och att kvinnor gråter oftare än män. Det 

är socialt accepterat för en kvinna att gråta medan en man kan uppfattas som feminin, 

mindre kompetent och osäker om han gråter. Det finns inga skillnader mellan spädbarns 

och små pojkars och små flickors gråtande. Först vid 10 års åldern börjar skillnader kunna 

skönjas. Flickor gråter då oftare än pojkar. Könsroller, det vill säga förväntade beteenden 

kopplade till kön kan vara orsaken (Romans & Clarkson, 2008). Romans & Clarkson 

(2008) föreslår även de att män kan uppvisa andra symptom på depression, så som 

aggressivitet och andra mer manlighetskodade beteenden. Gråt är dessutom ett tveksamt 

kriterium på depression även för kvinnor eftersom gråtande kan vara ett tecken på många 

andra känslolägen, så som frustration, vrede, sorg eller glädje (Romans & Clarkson, 2008).  

 

Kvinnor och män uppvisar olika symptom på depression anser även Danielsson (2010). 

Män uppger specifik bröstsmärta som ett tecken på depression medan kvinnor upplever 

fysiska åkommor som sekundära. Kvinnorna uppgav att de kunde känna av magont i viss 

utsträckning, men upplevde att den känslomässiga påfrestningen av depressionen var mer 

framträdande än fysiska åkommor. Kvinnorna har dessutom en tendens att ta på sig egen 

skuld för depressionen och därmed utveckla skamkänslor (Danielsson, 2010).  

 

Män drabbas ofta av erektionsproblematik som en följd av depressionen. Med den 

tillgänglighet som idag finns av läkemedel mot erektionsproblematik, ex Viagra®, Levitra® 

eller Cialis®, söker många män hjälp för den sexuella dysfunktionen när det kanske 

egentligen ligger en depression i botten (Pavlovich Danis, 2004). Danielsson (2010) menar 

att medvetenheten om genusbias inom vården kan ha hälsogivande effekter genom att göra 

depression mer synlig hos män men också genom att lyfta det skuldbeläggande som ofta 

drabbar kvinnor med depression.   
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Könsskillnader inom vården 

 

Att det finns normerande föreställningar om vad kvinnligt och manligt är torde stå klart för 

de flesta (Carlstedt & Forssén, 2003). Flera studier tyder på att kvinnor och män behandlas 

olika i mötet med vården. Både i hur de själva upplever situationen men också i vilka 

resurser som faktiskt sätts in (Risberg, 2005). I en kvalitativ studie från Sverige 

undersöktes mäns respektive kvinnors upplevelse av bemötande och rehabilitering efter 

arbetsrelaterade muskelstörningar (Ahlgren & Hammarström, 2000). I kontakten med 

läkare fick män mer uppmärksamhet och fler frågor om sin sjukdomshistoria. Männens 

muskelstörningar fick oftare en specifik diagnos, adekvat behandling och tidigare samt mer 

omfattande rehabilitering. I kvinnornas fall fick flera av dem diffusa diagnoser i 

smärtproblematik vilket gjorde att de kändes sig gnälliga och misstrodda av läkaren. De 

diffusa diagnoserna ledde inte till någon specifikt riktad behandling utöver smärtstillande 

läkemedel och sjukgymnastik (Ahlgren & Hammarström, 2000).  

 

Risberg (2005) bekräftar denna könsbaserade skillnad i en delstudie som berör klinisk 

praxis. Under en examination för AT-läkare ställdes frågor om utredning och behandling 

rörande tarmbesvär. Trots att det inte finns några evidensbaserade rekommendationer för 

särbehandling mellan könen gällande tarmbesvär så blev svaren olika beroende på om 

patienten var man eller kvinna. Detta trots att fallen, utöver olika kön hos patienten, var 

identiska. Kliniska undersökningar förordades oftare till män medan lugnande läkemedel 

samt livsstilsråd oftare gavs till kvinnor (Risberg, 2005). 

 

En annan studie undersökte patienters belåtenhet med omvårdnaden vid sjukhusvistelse 

utifrån könstillhörighet (Foss, 2002). Kvinnliga patienter visade sig vara mindre nöjda med 

det bemötande de fick. Till skillnad från männen upplevde kvinnorna att personalen var 

mindre engagerad, hade mindre tid och att vårdgivarna hade lägre kompetens. Kvinnliga 

patienter tyckte också att de inte fick möjligheten att själva informera om sådant de ansåg 

vara viktigt för sin situation (Foss, 2002). Foss (2002) menar att anledningen till dessa 

skillnader i mäns och kvinnors åsikter säkerligen har flera förklaringar men att det inte kan 

uteslutas att det beror på att män och kvinnor bemöts och behandlas olika beroende av sin 

könstillhörighet.  

 

Vårdpersonalens föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt beteende har 

betydelse för bemötande, diagnostisering och behandling (Määttä, 2009). Anderssons 

(2012) avhandling visar att både tal och skriven text tolkas olika enbart baserat på om 

avsändaren är man eller kvinna. I en av studierna ur avhandlingen skulle studenter inom 

medicin och psykologi analysera 81 stycken anonyma patientbrev och könsbestämma 

avsändaren. Resultatet visade att studenterna, genom sin uppfattning om könsstereotypa 

egenskaper, lyckades pricka in rätt kön i 62 procent av breven. Breven var skrivna av 

patienter som fått ett cancerbesked och berörde de känslor och tankar som uppkom i 

samband med detta. I de fall där breven uppfattades som författade av en man var texten 

kort och koncis och i de fall där författaren antogs vara kvinna var breven längre och mer 

fylliga samt beskrev mer känslor. Anderssons (2012) studie visade att det var lättare för 

studenterna att identifiera brev författade av en man. I de brev där majoriteten av 

studenterna gissat rätt uppfyllde avsändaren den manliga eller kvinnliga normen. I de brev 

där avsändaren var svår att könsbestämma visade det sig oftare vara skrivna av en kvinna 

(Andersson, 2012). När studenterna fick motivera varför de valt en kvinna eller man som 
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avsändare visade det sig att de tolkade innehållet i breven olika beroende på vilket kön de 

gissat på. Samma text blev alltså tolkad på olika sätt utifrån studenternas bild av manligt 

respektive kvinnligt (Andersson, 2012). 

Könsskillnader inom psykiatrisk vård. 

 

För de människor som av någon anledning måste vårdas på psykiatrisk avdelning blir 

olikheterna i vård tydliga. Kvinnor är överrepresenterade inom psykiatrin med undantag 

för beroendevården (Määttä, 2009). Så många som 75 procent av de intagna kvinnliga 

patienterna har upplevt sexuella övergrepp eller trakasserier. Hälften av kvinnor som 

tillfrågats i en studie uppgav att de ville ha enkönad avdelning och en tredjedel av männen 

uppgav detsamma. Anledningarna till varför man önskade enkönad avdelning skiljde sig 

mellan könen. Män uppgav att de var oroliga för att misstolka kvinnors signaler och att de 

ansåg kvinnorna vara opålitliga. Kvinnor uppgav rädsla för sexuella övergrepp och att de 

kände sig tryggare i att prata om sina problem i en samkönad grupp med endast kvinnor. 

Det positiva som uppgavs med att dela avdelning med det andra könet var att upprätthålla 

en känsla av normalitet, eftersom samhället utanför avdelningen är blandat (Määttä, 2009).  

Sjuksköterskans uppfattning om manliga respektive kvinnliga patienter 

 

Määttä (2009) menar att personalens förväntningar och uppfattningar om de kvinnliga 

respektive manliga patienterna skiljer sig åt. Männen fortsätter att betraktas som autonoma 

och oberoende, precis som utanför avdelningen, medan kvinnorna betraktas som passiva. 

Määttä (2009) anser att detta kan leda till att de kvinnliga patienterna regredierar och det i 

sin tur kan försvåra läkningen. Dessutom uppfattas kvinnliga patienter som jobbiga och 

krävande. Personalen uppgav att kvinnorna var grälsjuka, svartsjuka och oförmögna till 

självkontroll. De manliga patienterna däremot var lättare att ha att göra med och visade 

personalen respekt. Määttä (2009) föreslår att detta beror på att kvinnor har en tradition av 

att vårda och därför vill vårdas när de är sjuka. De förväntar sig mer av vården och 

uppfattas som gnälliga när de har krav. Dessutom är kvinnor tränade i icke verbal 

kommunikation och fångar upp de signaler av stress och missnöje som kan finnas bland 

personalen och att de då slits mellan sina egna behov och personalens. Kvinnornas krav 

blir  mer outtalade och vaga. Män tar däremot rollen som konvalescent och är tydligare i 

sin kommunikation (Määttä, 2009).  

 

Även Foss & Sundby (2003) visar att uppfattningen om att kvinnliga patienter är mer 

krävande än män finns bland vårdpersonal. De har genom intervjuer kartlagt vårdpersonals 

inställning till patienter i stort. Under intervjuerna beskrivs kvinnorna mer utförligt och 

explicit. Männen beskrivs mer som en norm, en fond mot vilken de kvinnliga patienterna 

stack ut på ett negativt sätt. Kvinnorna ansågs vara mer diffusa i sitt sätt att kommunicera 

och upptog personalens tid med sådant som uppfattades som oväsentligt. Tidsbrist inom 

vården ansågs göra det extra svårt att kommunicera med kvinnorna, särskilt äldre kvinnor 

uppfattades som omständliga och tidskrävande. En läkare uppger att den kvinnliga 

kommunikationen inte passar in i ett system som är skapat av män för att vara effektivt. På 

så vis menar Foss & Sundby (2003) ger han uttryck för att det finns något som kallas 

kommunikation och något som kallas kvinnlig kommunikation. Kvinnliga patienter 

uppfattades dock som lättare att kommunicera med när det gällde allvarliga diagnoser eller 

situationer som krävde känslomässigt engagemang. Personalen upplevde att kvinnorna var 

lättare att prata med och att männen hade en mur som var svårgenomtränglig samt att de 

saknade ord för att beskriva sina känslor (Foss & Sundby, 2003). 
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Enligt Risberg (2005) finns det inom området medicin en uppfattning om att vi är neutrala 

och objektiva men forskning under de senaste decennierna visar att det tvärtom finns 

skillnader, som inte är berättigade, både i såväl utredning som behandling av män 

respektive kvinnor (Risberg, 2005).  

 

SYFTE 

 

Syftet med detta arbete var att beskriva skillnader i vården av män respektive kvinnor med 

depression.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Hur skiljer sig orsaker och symptom på depression mellan kvinnor och män? 

Hur hanteras depression av män respektive kvinnor? 

Vilken är familjens roll för personer med depression? 

Hur är det att vårdas för depression? 

Hur skiljer sig vårdpersonalens inställning och bemötande till män respektive kvinnor med 

depression? 

  

METOD 

Val av metod 

 

Valet att göra en forskningsöversikt föll sig naturligt då syftet var att beskriva befintliga 

studier i frågan huruvida skillnader i vården förekommer mellan män och kvinnor med 

depression. Detta innebär att författarna systematiskt sökt, granskat och sedan 

sammanställt litteratur, artiklar och data från tidigare forskning med målet att besvara 

studiens frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har under arbetets 

gång haft ett vetenskapligt förhållningssätt som enligt Forsberg och Wengström (2008) 

kännetecknas av objektivitet, systematik och kritiskt tänkande. I studien har både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts.   

 

Datainsamling 

 

En god strategi är att välja databaser och sedan formulera rätt frågor utifrån syftet, avgöra 

från vilket år arbetena ska vara samt välja vilka språk som ska inkluderas (Forsberg & 

Wengström, 2008). Inför databassökningen fick författarna handledning och tips och råd 

av bibliotekarie för att göra sökandet så effektivt som möjligt. Litteratursökningen 

genomfördes i databaserna, Cinahl, PubMed och PsychInfo med varierande resultat. Även 

manuella sökningar utifrån referenslistor tillhörande doktorsavhandlingar och reviews 

utfördes enligt förslag från Forsberg & Wengström (2008). Fem artiklar hittades genom 

manuell sökning. I början av databassökandet användes MeSH-termer i PubMed men då 

genus inte hade någon MeSH-term övergick författarna till fritextsökningar. Detsamma 

gällde för Cinahl och Cinahl headings. Sökningarna i PubMed och Cinahl redovisas nedan 
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i tabell 1. Tio stycken artiklar valdes utifrån databas sökningarna. Totalt 15 stycken artiklar 

valdes ut till resultatet.  

 

Urval 

 

Henricson (2012) menar att det är viktigt att en forskningsöversikt är transparent med 

tydliga inklusions- och kvalitets kriterier. På så sätt minimeras risken för att slumpen eller 

godtycklighet får för stort utrymme (Henricson, 2012). Inklusionskriterierna var artiklar 

som handlade om depression, var inriktade på män/kvinnor eller könsskillnader, var peer 

reviewed och original publikationer. Urvalet begränsades till tillgängligt abstract, 

människor, vuxna 19+ och årtalen 2002 och framåt. Språkvalen begränsades till engelska 

och svenska.  

 

Tabell 1, Databassökningar 

Databas/ 

Datum 

Begränsningar/ 

Limits 

Sökord Antal  

träffar 

Lästa 

Abstract 

Granskade 

Artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

 

 

Abstract 

available. 

2002 – 

Humans 

Adult 19+ 

English & 

Swedish 

Depression AND  

gender differences AND aggression 

48 11 3 2 

PubMed Abstract 

available. 

2002 – 

Humans 

Adult 19+ 

English & 

Swedish 

Depression AND gender bias 82 14 8 3 

 

PubMed 

 

 

Abstract 

available. 

2002 – 

Humans 

Adult 19+ 

English & 

Swedish 

 

Depression AND therapy AND gender 

differences NOT diabetes 

976 9 6 1 

PubMed Abstract 

available. 

2002 – 

Humans 

Adult 19+ 

English & 

Swedish 

 

Depression AND care AND gender 

differences 

627 7 4 3 

Cinahl 2002 – 

Humans 

English 

Peer reviewed 

Depression AND gender bias 8 2 1 1 

Totalt   1741 43 22 10 
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Databearbetning och analys 

 

Artiklar med relevanta abstract valdes ut och granskades för att sedan läsas i sin helhet av 

båda författarna. De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och bedömdes svara på 

studiens syfte och frågeställningar valdes ut som underlag till resultatet. Utvalda artiklar 

sammanställdes och klassificerades i en matris. 

 

Forskningetiska överväganden 

 

Forskningsetik innefattar de etiska överväganden som görs både inför men också under 

genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Det förutsätter förmågan att reflektera över 

olika värden samt de egna tankarna och dessutom förmågan att tillämpa etiska principer i 

oförutsägbara situationer (Henricson, 2012). Objektivitet under arbetets gång och opartisk 

beskrivning av resultat är förutsättningen för god och etisk forskning (Helgesson, 2006). 

Då båda författarna till detta arbete hade goda förkunskaper i ämnet genusvetenskap har 

det trots detta varit viktigt att försöka eftersträva ett objektivt förhållningssätt till de 

resultat vi tagit del av. Ett annat generellt etiskt övervägande vid litteraturstudier är att 

välja studier där noggranna etiska överväganden har gjorts eller med tillstånd av etiska 

kommittéer. Det är viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien, också de 

artiklar som inte stödjer hypotesen (Forsberg & Wengström, 2008). För att följa god 

forskningssed får material inte plagieras, fabriceras eller förfalskas för att stödja eller 

påverka resultat i den riktning forskaren önskar (Helgesson 2006). Enligt Helgesson (2006) 

är det, för att undvika stöld och ohederligt forskningsbeteende, viktigt att citera och 

referera korrekt. 

 

Forsberg & Wengström (2008) anser att det bästa ur ett forskningsetiskt perspektiv vore att 

inkludera all relevant forskning inom ett område. Men detta är inte praktiskt möjligt, och 

inte heller ekonomiskt genomförbart. Därför är det viktigt att vara noga med de studier 

som man väljer. Författarna har försökt ha alla dessa forskningsetiska överväganden i 

bakhuvudet under hela arbetets gång.  

 

RESULTAT 

 

Resultaten från litteraturstudien kommer att redovisas i en integrerad och löpande text. 

Huvudrubrikerna är: Orsaker till depression, Symptom på depression, Att hantera 

depression, Familjens roll vid depression, Vård på avdelning samt Behandling inom 

öppenvården.  

 

Orsaker till depression 

 

Prevalensen av depression hos kvinnor var dubbelt så hög som den hos män (Bramesfeld,  

Grobe & Schwartz, 2007;  Brommelhoff, Conway, Levy & Merinkangas, 2004).  Teorier 

om varför en person blev deprimerad skiljde sig mellan män och kvinnor när de själva 

spekulerade i orsakerna (Bengs, Danielsson, Hammarström,  Johansson & Lehti, 2009; 

Luchta et al, 2003). Män upplevde i större utsträckning att de blev drabbade utav något 

utifrån kommande (Bengs et al, 2009). Männen gav som exempel att förlora jobbet, 

aktieförluster eller yrkesrelaterad stress. Kvinnors upplevelse av orsaker till depressionen 
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var att den kom inifrån. Kvinnorna tyckte att det låg i deras personlighet att bli 

deprimerade, detta trots att det fanns negativa livshändelser i kvinnornas liv. Dessa kunde 

vara mobbning, sexuellt utnyttjande eller barndomstrauman. Kvinnorna uppgav ändå att 

depressionen drabbat dem eftersom de var lata, trötta eller svaga. Därför tog de också på 

sig skuld för depressionen (Bengs et al, 2009). Att kvinnor med depression kände skam 

och skuld är något som även framkom i studier av Bengs, Danielsson, Johansson & 

Samuelsson (2010) samt Cutting & Henderson (2002). En ung kvinna menade att trots att 

hon blivit mobbad och därefter börjat ogilla sin kropp så låg skulden för detta hos henne 

själv eftersom hon var så känslig (Bengs et al, 2010). 

 

Khalsa, McCarthy, Sharpless, Barett & Barber (2011) visade dock att inga könsskillnader 

framkom i deras studie där kvinnor och män fick svara på vad som kunde vara orsaken till 

depression. Gemensamma nämnare mellan könen fann även Bengs et al (2009) där alla 

tillfrågade personer med depression oavsett kön initialt svarade vagt på frågan om orsaker 

och att de uppgav att denna osäkerhet/ovisshet också var en del av varför depressionen var 

så obehaglig (Bengs et al, 2009).  

 

Symptom på depression 

  

Män uppgav oftare fysiska effekter av depression, de kunde ange en specifik tidpunkt när 

depressionen slog till och att den då gav dramatiska fysiska symptom (Bengs et al, 2009). 

Kvinnor uppgav dock fler symptom av melankolisk karaktär vid ”lätt” och ”svår” 

depression (Luchta et al, 2003). Rochlen et al (2011) fann att mansrollen var i vägen för att 

upptäcka depression. Männen som intervjuades menade att det inte ingick i den normativa 

bilden av en man att vara lycklig. De upplevde att mannen skulle vara stark, självsäker och 

produktiv men att det inte varit problematiskt att vara olycklig (Rochlen et al, 2011). 

Bilden av mannen som stark styrks av Bengs et al (2010) där männen jämförde sig själva 

med Rambo eller berättade om en ”Die hard attityd” som gjorde att de såg sig själva kämpa 

sig igenom depressionen (Bengs et al, 2010). Männen berättade också om viljan att hålla 

en fasad, en mask för att slippa visa depressionen (Rochle et al, 2011). Detta menade även 

männen i studien av Bengs et al (2010), de uppgav att de höll depressionen för sig själva. 

Många män menade att de hade svårt att verbalisera sina känslomässiga problem (Emslie, 

Ridge, Ziebland & Hunt, 2007; Bengs et al, 2010; Rochlen et al, 2011). 

 

Att uppvisa aggression i samband med en depression var något som män kände igen sig i 

(Brownhill et al, 2005). De menade att de genom att dölja depressionen kapslade in känslor 

som växte till en frustration och vrede inom dem. Detta kunde spilla över på saker eller 

personer i männens närhet och några av männen menade att det i sin tur ökade på 

frustrationen och vreden som kunde leda till självskadebeteende eller i värsta fall 

självmord (Brownhill et al, 2005). Även kvinnor med depression uppvisade mer aggression 

jämfört med friska personer. Prochazka & Ågren (2003) genomförde en studie där kvinnor 

och män med långvarig depression fick fylla i ett självskattningsformulär som mätte 

aggressionsparametrar. Dessa jämfördes med en kontrollgrupp utan en depressionsdiagnos. 

Det visade sig att kvinnor med långvarig depression uppvisade högst aggressionspoäng, 

främst inom fientlighets-parametern. Kvinnorna med långvarig depression fick alltså högre 

poäng än männen med depression, samt både männen och kvinnorna i kontrollgruppen.  I 

kontrollgruppen fick däremot männen högre aggressionspoäng än kvinnorna (Prochazka & 

Ågren, 2003). Kvinnor med depression uppgav även i Browhills et al. (2005) studie att de 
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kunde känna en uppbyggnad av aggression inom dem som läckte ut över barnen eller dem 

själva (Brownhill et al, 2005). 

Att hantera depression 

 

Männen i Rochlens et al. (2011) studie var överens om att den inställning som de 

eftersökte och önskade från vården var att depression är en sjukdom, ett medicinskt 

tillstånd att jämföra med hypertoni eller diabetes. På så sätt skulle det bli mindre 

stigmatiserande att söka hjälp (Rochlen et al, 2011). En egenskap som låg i vägen för att 

söka hjälp för sin depression var känslomässig hårdhet, menar Loughlin et al. (2011). Detta 

gällde oavsett om det var en kvinna eller man som hade ett beteende där det var viktigt att 

inte visa svaghet, att dölja smärta samt att uppvisa oberoende. Dessa personer hade en 

inställning som kallades ”vänta och se”, vilket betyde att de avvaktade för att se om 

depressionen går över av sig själv. Fler män än kvinnor fick höga poäng på hårdhets-testet 

och väntade alltså längre med att söka hjälp (Loughlin et al, 2011). Att män var mindre 

benägna att söka hjälp styrktes av Browhill et al (2005). Männen angav under samtalen att 

de hellre ville försöka kontrollera situationen själva medan kvinnorna var mer benägna att 

erkänna att de hade ett problem och därefter söka hjälp för det (Brownhill et al, 2005). 

 

Brownhill, Wilhelm, Barclay & Schmied (2005) fann skillnader i flyktbeteenden hos män 

och kvinnor med depression. Männen upplevde att det var viktigt att hålla sig sysselsatta 

för att undvika känslorna orsakade av depressionen. Dessa sysselsättningar kunde vara att 

dricka alkohol, ta droger, ha en affär vid sidan av relationen eller jobba mer än vad som 

behövdes. Rochlen et al (2011) gjorde samma fynd av manligt beteende för att fly undan 

depressionen. Männen i studien uppgav även de att de drack alkohol, jobbade för mycket 

eller gick på strippklubb för att slippa konfrontera de depressiva känslorna. Oftast, menade 

männen, var detta något som skedde på ett omedvetet plan (Rochlen et al, 2011). 

Kvinnorna å andra sidan ägnade sig åt andra former av flyktbeteende och gav exempel som 

shoppande eller att ta lugnande mediciner (Brownhill et al, 2005). Vad som upplevdes som 

ett bra sätt att hantera depressionen skilde sig också mellan könen. Männen tyckte att 

löpning, cykling och andra former av fysisk aktivitet var hjälpsamt medan kvinnor 

upplevde att det hjälpte att gråta, prata ut med närstående eller söka professionell hjälp 

(Brownhill et al, 2005). 

 

Familjens roll vid depression 

 

Familjens roll för utvecklandet av depression hade olika magnitud beroende på kön. 

Kvinnor som var gifta och hade barn led större risk att drabbas av depression än de utan 

familj (Luchta et al, 2003). För män var familj ingen riskfaktor utan tvärtom en 

skyddsfaktor. Män utan arbete däremot löpte dubbelt så stor risk att drabbas av depression 

än män med ett arbete. Kvinnor utan arbete uppvisade ingen skillnad i prevalens jämfört 

med kvinnor med ett arbete. Kvinnor uppgav även i Bengs et al (2009) studie att det slets 

mellan dubbla krav när de hade arbete och familj. Detta skapade stress för kvinnorna. 

Männen som hade familj och hade blivit diagnostiserade med depression nämnde inte 

familjen som en faktor av något slag under intervjuerna (Bengs et al, 2009). 

 

Män och kvinnor med depression som levde i familjer bedömdes också olika av 

familjemedlemmar utifrån sitt kön.  I en studie av Brommelhoff et al (2004) visade det sig 

att familjen var benägen att överrapportera depression hos kvinnor. Det innebar att 
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familjemedlemmarna ansåg att kvinnan verkade depressiv i högre utsträckning än vad hon 

själv uppgav. Det gällde i dubbelt så många fall som med de manliga 

familjemedlemmarna. Hos männen fanns mindre diskrepans mellan hur mannen själv och 

familjen uppfattade situationen (Brommelhoff et al, 2004). Luchta et al (2003) fann dock 

inga könsskillnader i prevalens av depression mellan män och kvinnor som var skilda eller 

änka/änkling. De fann också att mer än 12 års utbildning var en skyddsfaktor för både män 

och kvinnor (Luchta et al, 2003). 

 

Män uppgav att det var svårt att vara familjeförsörjare och deprimerad (Rochlen et al, 

2011). Familjens inställning kunde uppfattas som ”ryck upp dig nu” (Rochlen et al, s.5, 

2011) och trycket att fortsätta vara familjens trygga punkt kändes betungande. När 

familjemedlemmarna fick avgöra vad som var orsaken till depressionen ansåg de att 

orsakerna kom inifrån när depressionen drabbade en kvinna och att det var yttre 

omständigheter som spelade störst roll då en man blev drabbad (Brommelhoff et al, 2004).  

 

Vård på avdelning  

 

Studier från England visade att kvinnor som vårdats för psykisk ohälsa både inom öppen- 

och slutenvården ofta upplevde att behandlingen var undermålig och otillfredsställande. 

Speciellt om vården var könsblandad, det vill säga att kvinnorna delade avdelning med 

män (Cutting & Henderson, 2002). Vårdgivarnas uppfattning om könsblandade 

avdelningar skiljde sig från de tillfrågade kvinnornas (Becker, Kilian & Krumm, 2006). 

Personalen upplevde att avdelningen med både män och kvinnor liknande samhället 

utanför och därför var normaliserande på ett positivt sätt. Kvinnor och män hade en 

lugnande effekt på varandra, tyckte personalen, patienterna skärpte till sig gällande 

personlig hygien och passivitet (Becker, Kilian & Krumm, 2006). Ur patientperspektivet 

uppgav kvinnorna att det var svårt att bibehålla sin privata sfär, de kände sig otrygga och 

var rädda för övergrepp eller trakasserier. Kvinnorna uppgav att de blivit utsatta för våld av 

de manliga patienterna i många fall (Cutting & Henderson, 2002). Några av de tillfrågade 

sjuksköterskorna ur Becker, Kilian & Krumms (2006) studie menade att det var svårt att 

veta om psykiskt sjuka kvinnor talade sanning om övergrepp och manligt våld. Deras 

uppfattning var att det var möjligt att en kvinna som var psykiskt sjuk inte var tillräknelig. 

På frågan om personalen inte kunde se fördelarna med att vårda kvinnor som utsatts för 

övergrepp av män på avdelningar med endast kvinnor, som man gör när man vårdar friska 

kvinnor som utsatts för våld, uppgav personalen att det var skillnader mellan psykiskt sjuka 

kvinnor och friska kvinnor. Studien visade att personalen ansåg att de sjuka kvinnorna 

hade sin psykiatriska diagnos som primärt problem och övergreppet kunde vara en följd 

utav den. Därför ansåg personalen att kvinnorna kunde vårdas på mixad avdelning 

eftersom det var där deras psykiska problem kunde behandlas. Det faktum att det fanns ett 

speciellt kvinnorum där kvinnorna kunde få avskildhet från männen en stund förstärkte 

uppfattningen hos personalen om att det gick bra att vårda kvinnor som utsatts för 

övergrepp på en mixad avdelning (Becker, Kilian & Krumm, 2006). Många kvinnor i 

Cutting & Hendersons studie (2002) berättade om att de inte kände att vårdgivare ville 

lyssna på dem. Då de kvinnliga patienterna upplevde vården som stigmatiserande, 

kränkande och dehumaniserande ville de undvika att bli inlagda och försökte därför dölja 

hur pass sjuka de egentligen var (Cutting & Henderson, 2002). Kvinnor som uppsökte 

akutmottagningar med en diagnostiserad depression blev inlagda mer sällan än män med 

samma diagnos. Undantaget var om personerna som sökt hjälp hade skadat sig själva, då 
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fanns inte längre några könsskillnader. Detta visade en studie av Rost, Hsieh, Xu & 

Harman (2011).   

Behandling inom öppenvården 

 

Emslie et al (2007) menade att både män och kvinnor uppskattade att ha en nära relation 

till den vårdgivare, sjuksköterska eller kurator som samtalade med dem om depressionen. 

Bara några få tillfrågade upplevde att det var ett hinder med en personlig relation till 

vårdgivaren, de uppgav då att de kände sig hämmade och att det var lättare att anförtro sig 

åt någon som var en total främling. Några könsskillnader i denna uppfattning fanns inte 

(Emslie et al, 2007). Detta styrktes av (Khalsa et al, 2011) som heller inte hittade några 

könsskillnader i sin studie av vad personer med depression föredrog som behandling. Cirka 

60 procent av de tillfrågade föredrog terapi och cirka 40 procent föredrog medicinering 

oavsett kön. Detta överensstämde till del med statistiken över vad för behandling som 

används mot depression. Enligt Bramesfeld et al. (2007) fick 40 procent av de som 

diagnostiserats med depression antidepressiv medicin under 2004. Endast 15,1 procent fick 

terapi. Män fick i något högre grad antidepressiva utskrivet jämfört med kvinnor i arbetsför 

ålder, men efter 60 årsåldern var det istället män som fick mindre antidepressiv medicin. 

Män fick då 35 procent att jämföra med kvinnornas 40-45 procent (Bramesfeld et al, 

2007). Hansson, Chotai & Bodlund (2011) instämde i avsaknaden av könsskillnader i 

inställningen till antidepressiv medicin. Deras studie visade att kvinnor och män hade 

liknande åsikter om antidepressiv medicin som behandlingsform.  

 

Den skillnad som visade sig enligt Emslie et al. (2007) var att män var tydligare med att 

terapin skulle ge ett mätbart resultat, männen tyckte att det var viktigt att terapin inte bara 

blev ett menlöst pratande. Kvinnorna i studien uppgav att den viktigaste egenskapen hos 

terapeuten var att denna var en god lyssnare (Emslie et al, 2007). Rochlen et al (2011) 

styrkte detta då de tillfrågade männen uppgav att det var jobbigt med det osäkra i terapi 

som behandlingsform. De menade att om det inte finns en säkerhet i att det hjälper, varför 

då sitta och prata med någon. Om vårdgivaren eller terapeuten själv verkade osäker var 

männens inställning särskilt negativ. Vissa av männen i Rochlen et al (2011) hade också en 

viss skepticism till antidepressiv medicinering och ansåg att det var svårt at hitta rätt sort 

och dosering.   

 

När personer som haft en depression, och tillfrisknat, ombads att fundera över vad som fått 

dem att må bättre visade sig vissa könsskillnader. Hansson, Chotai & Bodlund (2012) 

menade att kvinnor kopplade sin förbättring till yttre faktorer. Exempel som angavs i 

studien var att de hade en omtänksam och förstående familj eller att de fått ett barn. Det 

vanligaste var dock att de fått professionell hjälp i form av terapi eller medicin. Män 

uppgav i större utsträckning att de inte visste vad som fått depressionen att gå över, ibland 

trodde de bara att tiden fått ha sin gilla gång och att de på så vis tillfrisknat (Hanson, 

Chotai & Bodlund, 2012). Likheter mellan könen fanns i vad man trodde var orsaken till 

depressionen kopplat till vald behandling, om orsaken ansågs vara barndomstrauman och 

mer komplexa skeenden föredrog personen oavsett kön terapi som behandlingsform. Om 

orsaken ansågs vara mer biokemisk föredrog personen antidepressiva mediciner (Khalsa et 

al, 2011).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Då författarna till denna studie ville beskriva forskningsläget gällande depression ur ett 

genusperspektiv föll det sig naturligt att välja en litteraturstudie som metod. Det är 

meningen att en sammanställning av forskningsresultat ska kunna omvandlas till kunskap 

som kan användas i praktiken av vårdpersonal (Forsberg & Wengtröm, 2008). Både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats i översikten för att ge en så bred 

kunskapsbeskrivning som möjligt.  

 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) är det vanliga förfarandet att sökningar efter artiklar 

till litteraturstudien sker både via manuella sökningar samt från databaser. Författarna har 

således valt båda metoderna. Från början fanns planer på att söka främst via PubMed, 

Cinahl samt PsychInfo. Dessvärre fungerade inte PsychInfo på grund av tekniska problem, 

därför utgick PsychInfo som databas. Sökningar gjordes i PubMed och Cinahl. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara högst 10 år gamla, skrivna på engelska, 

peer reviewed samt innefatta vuxna.  Ett hinder som författarna stötte på var att ordet 

Genus inte fanns vare sig som MesH-term eller Cinahl headning. Forsberg & Wengström 

(2008) anser att det är sökorden som utgör grunden för databassökningar. Författarna till 

denna studie fick prova sig fram innan sökord som gav resultat hittades. När sökorden blev 

rätt formulerade gick det att hitta tillräcklig mängd artiklar för att kunna göra ett bra urval. 

Ofta hittades ett par användbara artiklar efter en första genomläsning och sedan kunde 

författarna via related citations hitta fler inom samma område. De manuella sökningarna 

gav många artiklar att ta del av och välja mellan. Författarna använde sig mest av 

sökningar från doktorsavhandlingars referenslistor men även av andra litteraturstudier som 

behandlat liknande ämnen. Om sökningar sker till för stor del via manuellt förfarande finns 

kanske risken att bara artiklar som stödjer en viss hypotes hittas, därför valde författarna att 

vara noggranna med att också inkludera artiklar från databassökningar i resultatet.  

 

Inledningsvis ville författarna skriva om depression ur ett genusperspektiv men hade inte 

förtroende för att det skulle finnas tillräckligt med relevant litteratur i ämnet. Därför 

fattades beslutet att bredda syftet till att innefatta psykisk ohälsa. För att undvika ett 

oöverskådligt stort forskningsområde valde författarna att fokusera på depression, 

ätstörningar samt självskadebeteende. Hypotesen var att dessa tre exempel på psykisk 

ohälsa var könskodade och att det därför var intressant att utforska ur ett genusperspektiv. 

Därefter påbörjades sökningar i databaser. Ganska snabbt stod det klart att det ändå fanns 

en överrepresentation av studier gällande depression bland materialet. Författarna valde till 

en början att innefatta artiklar om ätstörningar och hittade vissa likheter i forskningen 

mellan depression och ätstörningar. När bakgrunden var skriven och resultatet skulle 

sammanställas ansåg dock författarna att det lilla som var inkluderat om ätstörningar inte 

tillförde studien något utan istället skapade en onödig spretighet. Dessutom fanns mer än 

nog av studier om depression för att kunna författa en relevant forskningsöversikt. Syftet 

skrevs om ytterligare en gång för att nu landa i den mer stringenta ursprungsidén, 

depression och könsskillnader.  

 

Helgesson (2006) menar att många anser att vetenskaplig forskning är beroende av 

opartiska forskare för att kunna beskrivas som bra och trovärdig. Vetenskapen kan på så 

sätt ge en opartisk beskrivning av verkligheten. Magnusson & Marecek (2010) anser å 

andra sidan att ingen kan frikoppla sig själv från sin egen forskning. Författarna till denna 
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studie anser att sanningen ligger någonstans mitt emellan dessa uppfattningar. Risken finns 

alltid att det som finns skrivet tolkas olika beroende på vem som läser. Rigida regelverk 

kring hur en litteraturstudie ska genomföras gör att dessa felaktiga tolkningar eller partiska 

presentationer av data undviks i mesta möjliga mån. Vidare finns risk också för att 

feltolkningar görs vid översättning från engelska till svenska. Språket i vissa av artiklarna 

håller en hög akademisk och vetenskaplig nivå och författarna var ibland osäkra på om 

allting tolkats korrekt. De utvalda artiklarna lästes därför noggrant av båda författarna som 

sedan diskuterade om uppfattningen av resultatet var detsamma. Först när en enighet kring 

detta uppstått kunde en sammanställning påbörjas.  

 

Studierna som inkluderades var intervjustudier i olika former, randomiserade kontrollerade 

studier samt retroperspektiva studier. Det var endast en av studierna som hade ett större 

bortfall. Forsberg och Wengström (2008) menar att studier utan stora bortfall har en högre 

trovärdighet. Författarna valde artiklar där olika slags studier presenterades för att få den 

bästa kvalitén på forskningsöversikten.  De olika sätten att genomföra studier på 

presenterar olika risker och fördelar som måste tas i beaktande vid sammanställning av ett 

resultat. Forsberg & Wengström (2008) anser att det finns positiva effekter av en 

fokusgruppsintervju då svaren kvalitetskontrolleras genom att irrelevanta uppfattningar kan 

filtreras bort. Den negativa aspekten kan vara att gruppdynamiken gör att människor inte 

vågar ge uttryck för avvikande åsikter. Vid enskilda intervjuer är det viktigt att forskaren 

hittar en balans mellan att neutralitet och en viss närhet som behövs för att få 

undersökningspersonen att ge öppna och relevanta svar (Forsberg & Wengström, 2008). 

Författarna ansåg det vara en utmaning att redovisa vissa intervjustudiers resultat där 

åsikterna kunde gå ganska brett isär. Risken finns då att vissa svar plockas ur sitt 

sammanhang då de ska integreras och redovisas i resultatet och att författarna på så sätt 

gjort sig skyldiga till att feltolka studien. 

 

Författarna anser trots ovan nämnda förbehåll att denna litteraturstudie ger en bra bild av 

det rådande läget gällande depression och könsskillnader. Vidare studier skulle behövas ur 

vårdgivarens perspektiv, det är dock svårt att intervjua människor om deras fördomar eller 

eventuella genusbias. Normerande sätt att betrakta män och kvinnor har ju den dåliga 

vanan av att inte vara synliga, om man är omedveten om dem. 

 

Resultatdiskussion 

 

Författarna hade innan påbörjat arbete en hypotes om att det fanns könsskillnader inom 

vården av personer med psykisk ohälsa. Denna hypotes var grundad på ojämställdheten i 

samhället i stort, de alltför snäva könsrollerna och den tydliga statistiken kring personer 

med psykisk ohälsa. Efter att ha sammanställt resultatet visar det sig att hypotesen 

stämmer, män och kvinnor har olika förutsättningar när de drabbas av depression. 

Författarna finner dessutom att båda könen verkar vara förlorarna när vården är genusbias. 

De flesta mäns symptom på depressionen passar inte in i gängse mall och de faller därför 

mellan stolarna. Följderna av en längre tids obehandlad depression blir allvarligare och 

statistiken som visar dubbelt så många fullbordade självmord bland män talar sitt tydliga 

språk. Kvinnor, som däremot väl uppfyller kriterierna för depression, har lättare att få 

diagnosen. De uppfattas å andra sidan som mer krävande än män, av både sin egen familj 

och vårdpersonal samt skuldbeläggs från både omvärlden och sig själva för depressionen 

(Becker et al, 2006; Brommelhoff et al, 2004).  
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I studierna som genomförts anser sig männen ofta vara ensamma med sina känslor. 

Samhällets mansbild ger inte utrymme för prat om känslor och den utsatthet och 

nedstämdhet som kommer med en depression stämmer inte överens med normen. Många 

män hittar strategier för att undvika de känslor som följer vid en depression. Exempel som 

framkommer i studierna är att dricka alkohol, jobba över, gå på strippklubb och fysisk 

aktivitet (Barclay et al, 2005). Författarna tror att dessa beteenden bara leder djupare ner i 

depressionen och kan vara en del av förklaring till den höga självmordsstatistiken bland 

män. Den rådande kvinnorollen är mer tillåtande vad gäller känsloyttringar och många 

kvinnor verkar ha lättare att kännas vid sin depression. De har andra strategier, som att tala 

ut och släppa fram känslorna (Bengs et al, 2010). Författarna anser att det är mindre 

stigmatiserande för kvinnor att söka hjälp och att detta kan vara en av förklaringarna till att 

fler kvinnor diagnostiseras med depression.  

 

Upplevelsen av orsaken till depressionen 

 

I Bengs et al (2009) resultat visade det sig att kvinnor oftare upplever att orsaken till 

depression kommer inifrån och män upplever orsaken mer utifrånkommande. När orsaken 

upplevs ligga inom en själv är steget inte långt till skuld och skamkänslor. Mycket riktigt 

så talar kvinnorna i flera av studierna som vi granskat om just detta. Männen menar att 

deras önskan är att depression ska ses som en sjukdom som andra, något som drabbar 

personen i fråga. Författarna anser och tror att båda könen skulle vinna på att närma sig 

varandras förhållningssätt till depressionen. Om kvinnor fick stöd i att betrakta 

depressionen mer som en sjukdom skulle de känna sig mindre stigmatiserade, och om män 

fick stöd i att delvis söka svaren på varför de drabbats av depression inom sig själva skulle 

de kanske upptäcka förändringspotential och minska risken för återfall.   

 

När resultatet sammanställdes verkade aggression till en början vara ett manskodat 

symptom på depression. Men i Prochazka & Ågrens (2003) studie visade det sig att även 

kvinnor med långvarig depression uppger höga aggressionsvärden. Detta är intressant och 

skulle behöva undersökas djupare. Att aggression framförallt är en egenskap som är 

förknippad med män i samhället i stort stöds av att män i kontrollgruppen uppgav högre 

värden i mätningarna. Författarna tror att många kvinnor känner igen sig i att de gråter 

även vid de tillfällen då de egentligen är arga och många män känner igen sig i att reagera 

med vrede även om den underliggande känslan är sorg eller ledsamhet. Författarna 

upplever att män är sämre tränade i att känna igen och reflektera över egna känslor jämfört 

med kvinnor. Det faktum att män upplever mer fysiska symptom på en depression kan vara 

en orsak av detta. Detta i enlighet med samma princip som uppstår vid refererad smärta, 

kroppen förlägger smärtan till det område som känns mest bekant. Om man är ovan vid att 

känna igen själslig smärta så söker sig smärtan till ett mer begripligt ställe, bröstet eller 

huvudet. Kvinnor som generellt har mer vana av att känna efter upplever istället den 

känslomässiga smärtan som tyngst och tydligast. 

 

Familjen och depression 

 

Författarna fann det intressant att för det ena könet var en företeelse en skyddsfaktor och 

för det andra en riskfaktor, trots att det var samma företeelse som mättes. Ett sådant 

exempel är att vara gift och ha barn. För kvinnor var detta något som ökade risken för att 

drabbas av depression, enligt Luchta et al (2003). Elwin-Nowak & Thomsson (2003) 

skriver om kvinnans svåra roll i dagens samhälle där kvinnor både förvärvsarbetar samt har 

huvudansvaret för familjen. För så är det trots att vi lever år 2013. En kvinna som också är 
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mamma bedöms enligt en helt annan mall än en man som också är pappa, detta menar 

Elwin-Nowak & Thomsson (2003). En pappa har en valmöjlighet kring föräldraskapet som 

bara är förbehållet honom. Han kan välja att vara en engagerad far, och får då mycket 

uppmuntran och hejarop från omvärlden. En mammas omsorger däremot är självklara, hon 

har inga valmöjligheter. Hon uppmärksammas bara om hon avviker från gängse ordning 

och prioriterar något annat före barnen. Då döms hon betydligt hårdare än en man som gör 

exakt samma prioritering. Att föräldrarollen är något som är ett tveeggat svärd för kvinnor 

verkar vara uppenbart. De många kraven på kvinnor idag skapar stress och skuld och båda 

dessa känslor kan utvecklas till depression eller psykisk ohälsa.  

 

Det var också familjen som ansåg att kvinnor var deprimerade i större utsträckning än vad 

kvinnorna själva uppgav (Brommelhoff et al, 2004). Det här stödjer författarnas hypotes att 

kvinnor bedöms enligt ett annat regelverk än män. De uppfattas som deprimerade om de 

inte uppfyller den glada och lättsamma bild som ofta förknippas med kvinnor. Författarna 

kommer osökt att tänka på repliken ut filmen (O)gifta par av Peter Dalle, där den manliga 

karaktären tycker att kvinnan ska vara ”Kåt, glad och tacksam!”.  

 

Behandling ur ett patientperspektiv 

 

När personer med depression får välja behandling i form av terapi eller antidepressiv 

medicin verkade det inte finnas några större könsskillnader. Däremot ansåg majoriteten av 

männen att det var viktigt att terapin var målinriktad och gav mätbara resultat, dessutom 

var det önskvärt med en kompetent terapeut som hjälpte männen att sätta ord på sina 

känslor. Kvinnor uppskattade istället terapeutens förmåga att lyssna. Här visar sig 

skillnader mellan könen i vad som betraktas som förtroendeingivande. Männen lägger vikt 

vid kompetens hos terapeuten i form av mätbara kunskaper medan kvinnorna värdesätter 

att få bekräftelse och bli lyssnade på för att uppleva att terapin ger resultat. Det var också 

intressant att ta del av mäns och kvinnors spekulationer kring varför depressionen gått 

över. Få könsskillnader upptäcktes, samtliga uppgav professionell hjälp som den största 

orsaken till att depressionen gått över. Detta gällde både antidepressiv medicin och terapi. 

Skillnaderna var att män i några fall upplevde att depressionen gått över utan att de kunde 

peka ut en specifik anledning, medan kvinnor uppgav fler yttre faktorer som anledningen 

till förbättringen.  

 

Eftersom studier visar att män och kvinnor upplever och uppger olika orsaker till 

depressionen finns det skäl att tro att behandlingen ändå måste anpassas. Det är viktigt att 

vi som vårdgivare är medvetna om att kvinnor och män generellt kan ha olika 

uppfattningar om vad som orsakat deras depression när vi diagnostiserar och behandlar.  

 

Sjuksköterskans roll  

 

Att vården av personer med psykisk ohälsa är genusbias framstod tydligt i resultatet. 

Sjuksköterskornas uppfattning om manliga respektive kvinnliga patienter skilde sig åt på 

många sätt. Här finns en stor utvecklingspotential för vårdgivare. Personalen i Becker, 

Kilian & Krumms studie (2006) gav uttryck för åsikter som är stereotypiskt könstänkande 

och som inte överensstämmer med den patientcentrerade omvårdnad som vi är skolade i. 

Att misstro en kvinna som berättar om ett övergrepp för att hon har en psykiatrisk diagnos, 

eller att till och med anse det vara svårt att utreda skuldfrågan om en kvinna med psykiska 

problem blivit utsatt, speglar även samhället utanför sjukhusen anser författarna. I 

domstolar än idag ställs ibland frågor till kvinnor som utsatts för våldtäkt om vad de haft 



19 
 

på sig för kläder, hur mycket alkohol de druckit eller hur deras tidigare sexuella vanor sett 

ut. Att dubbelbestraffas, både genom att ha blivit utsatt för ett övergrepp och sedan själv 

skyllas för det, är tyvärr en alltför vanlig företeelse. Mot bakgrund av detta är det lätt att 

förstå att kvinnor mörkar graden av depression för att undvika att bli inlagd, vilket 

framkommer i studien av Cutting & Henderson (2002) .  

 

Risberg (2005) skriver om motståndet hon mött när hon som lärare försökt introducera ett 

genusperspektiv i läkarutbildningen. Detta motstånd kan många som arbetar med 

genusfrågor vittna om. Arbetet med den här uppsatsen är inget undantag. Frågor och 

kommentarer av typen: ”Varför skriver ni inte om något viktigt istället?” eller ”Det kanske 

är svårt att hitta artiklar för att det inte finns några skillnader i hur män och kvinnor 

bemöts” har förekommit både en och två gånger. Det är konstigt att frågor rörande genus 

och kön kan uppfattas som provocerande. Oftast handlar det om en okunskap och en rädsla 

för att ”alla ska bli likadana”. För författarna handlar det om motsatsen. Att man ska bli 

behandlad och bemött utifrån sin egen situation och få en vård som är anpassad efter 

individer. För att kunna ge den vården krävs en medvetenhet om män och kvinnors olika 

villkor.  

 

”Om jag missar en deprimerad patient för att HAN inte ser ut som jag 

förväntar mig är det ett allvarligt problem. Ett lika allvarligt problem är det 

om jag tolkar bröstsmärta som depression och HON visar sig ha angina 

pectoris. Det är mot bakgrund av detta som könskillnader i statistik bör 

tolkas.” (Smirthwaite, 2007, s. 44). 

 

Fortsatta studier 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) är en del av syftet med en litteraturstudie att skapa 

en kunskapsöversikt som motiverar att vidare empiriska studier görs. Ett förslag från 

författarna till denna litteraturstudie är fortsatta studier ur sjuksköterskans perspektiv, hur 

påverkar vårt ofta omedvetna sätt att betrakta män och kvinnor vården av människor? 

För oss är frågan om könsskillnader i vården av män och kvinnor med psykisk ohälsa inte 

en bagatell, det kan tvärtom vara en fråga om liv eller död. Det vore önskvärt att blivande 

sjuksköterskor och läkare fick utbildning i genusfrågor och uppmanades att reflektera över 

vilka förutfattade och stereotypa bilder av män och kvinnor vi alla bär på, och vad dessa i 

förlängningen innebär för våra framtida patienter. 
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(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvali
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Barber, J P., 

Barrett, M S., 

Khalsa, S-R., 

McCarthy, K 

S., Sharpless, 

B A. 

2011 

USA 

Beliefs about the causes of 

depression and treatment 

preferences. 

Att undersöka vad personer 

trodde är orsaken till 

depression. Vilken 

behandling de, relaterat till 

eventuella orsaken, trodde 

var mest effektiv & 

anledningen till det. 

  

Deltagare i en RCT studie, 

där psykoterapi, 

psykofarmaka & placebo 

jämfördes, valdes ut för 

intervju. 

n=156 

(0) 

I åsikter om orsaken till depression visade resultatet 

ingen signifikant genusskillnad. Inte heller i preferens 

av behandling visade sig genusskillnader, både män & 

kvinnor föredrog dock terapi över medicinering. 

Generellt ansåg deltagarna att barndomstrauman & 

komplexa orsaker till depression gynnades av 

psykoterapeutisk behandling. Medans medicinering 

föredrogs om depressionen hade biokemiska orsaker. 

 

RCT  

I 

 

Barclay, L., 

Brownhill, 

S., Schmied, 

V., Wilhelm, 

K. 

2005 

Australia 

‘Big build’: Hidden 

depression in men. 
Att undersöka mäns 

upplevelse av depression. 
Semistrukturerade intervjuer 

med fokusgrupper. 

n=102 

(0) 

Studien visade att vissa män med depression hanterade 

sina känslor genom undvikande-, bedövande- & 

flyktbeteende. Dessa beteenden kunde leda till 

aggression, våld & självmord. Könsskillnader visade sig 

inte I upplevelsen av depression utan mer i uttrycket av 

den. 

 

 

K 

I 

 

Barnow, S., 

Bartels, T., 

Dilling, H., 

Freyberger, 

H J., Hapke, 

U., von 

Houwald, J., 

John, U., 

Lucht, M., 

Meyer, C., 

Rumpf, H J., 

Schaub, R T. 

2003 

Germany 

 

 

 

 

Gender differences in 

unipolar depression: a 

general population 

survey of adults between 

age 18 to 64 of German 

nationality. 

Att undersöka 

genusskillnader prevalens & 

skillnader vid depression & 

vilka faktorer som påverkar 

män respektive kvinnor. 

Intervjuer med M-CIDI som 

verktyg. 

n=4075 

(101) Studien visade att skydds- & riskfaktorer för depression 

skiljde sig mellan män & kvinnor. Äktenskap & barn 

var en riskfaktor för kvinnor men inte män. Arbetslöshet 

var en riskfaktor för män men inte kvinnor. Män 

förnekade i större omfattning sina depressionssymptom 

& fick därför inte diagnos. Kvinnor nådde snabbare 

”diagnos-tröskeln” & fick tidigare & oftare depressions 

diagnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K  

II 

                                                            Bilaga I 
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Becker, T., 

Kilian, R., 

Krumm, S. 

2006 

Germany 

 

Attitudes towards patient 

gender among psychiatric 

hospital 

staff: Results of a case 

study with focus groups. 

Att undersöka vårdpersonals 

uppfattning om kvinnliga & 

manliga patienter på 

psykiatrisk avdelning, både 

på enkönad & blandad 

avdelning. Undersöka vad 

vårdpersonal tyckte vara för- 

& nackdelar med 

enkönad/blandad avdelning. 

Intervjuer i fokusgrupp 

bestående av vårdpersonal. 

Intervjuerna spelades in & 

transkriberades. 

n=21 

(10) 

Kvinnor uppfattades generellt som mer utåtriktade än 

männen, både jobbigare, mer krävande men också mer 

aktiva i att knyta kontakter & lättare att motivera. 

Personalen menade att det var mer påfrestande att vårda 

kvinnliga patienter. Manliga patienter ansågs isolera sig, 

inte ha samma behov av att prata och att de stod ut utan 

att klaga. 

Vårdpersonal såg flera fördelar med blandad avdelning. 

De tyckte att de sociala normerna blev viktigare för 

patienterna när de blandades & både kvinnliga & 

manliga patienter skärpte till sig. Den blandade 

avdelningen speglade samhället & sågs som mer normal 

än enkönad avdelning. Att kvinnor som utsatts för 

övergrepp skulle skyddas från att vårdas med män på 

samma avdelning ansågs inte nödvändigt. 

K 

II 

 

Bell, R A., 

Dubersteiner, 

P R., 

Fernandez y 

Garcia, E., 

Kravitz, R L., 

O´Loughlin, 

R E., Rohlen, 

A B., Venzie, 

P J. 

2011 

USA 

Role of the gender-linked 

norm of toughness in the 

decision to 

engage in treatment for 

depression. 
 

Att undersöka könsnormer 

relaterat till känslomässig 

hårdhet & hur denna hårdhet 

påverkar sökandet av 

behandling vid depression. 

Telefonintervju. 

Känslomässig hårdhet mättes 

med en modifierad version 

av the Male Role Norms 

Scale framtagen av  

Thompson & Pleck för att bli 

mer könsneutral. 

n=1054 

(3) 
Fler män än kvinnor fick höga poäng i känslomässig 

hårdhet & var mer benägna att vänta & se om 

depressionen löste sig än att söka hjälp. Dock var även 

de kvinnor med höga poäng i känslomässig hårdhet mer 

benägna att vänta med att söka hjälp. Önskan om 

behandlingsform visade inga könsskillnader. Författarna 

menar att denna inställning kan förklara att kvinnor i 

högre grad söker hjälp för depression. 
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Bengs, C., 

Danielsson, 

U., 

Hammarströ

m, A., 

Johansson, E 

E., Lehti, A. 

2009 

Sweden 

 

 

 

Struck by lightning or 

slowly suffocating: 

Gendered trajectories 

into depression. 

Att undersöka hur patienter i 

primärvården upplever, 

uppfattar & tyder orsaken till 

sin depression. 

Semistrukturerad  

intervjustudie. 

n=20 

(0) 

Studien visade tydliga könsskillnader i upplevelser & 

orsaker till depression. De flesta män upplevde oftast att 

deras kroppar ”slogs” av något utifrån kommande som 

de inte hade någon kontroll över. Kvinnorna i studien 

gav en mer nyanserad bild av sin depression men det var 

tydligt att de ansåg den komma inifrån, pga deras 

personlighet eller hur de hanterade livet. Kvinnor var i 

större utsträckning mer benägna att känna skuld & skam 

& visade en större känsla av ansvar & oro för sina 

relationer. 
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Bengs, C., 

Danielsson, 

U E., 

Johansson, E 

E., 

Samuelsson, 

E. 

2010 

Sweden 

 

“My greatest dream is to 

be 

normal”: The impact of 

gender 

on the depression 

narratives of 

young Swedish men and 

women. 

Att undersöka inverkan av 

kön på depression bland unga 

svenska män & kvinnor. 

Intervjustudie med deltagare 

som fått diagnosen 

depression. 

n=23 

(0) 

Undersökningen visade starka könsstereotyper. Kvinnor 

beskrev sig som svaga, sårbara, ledsna, passiva & lade 

skulden på sig själva. Männen beskrev ensamhet & 

förtvivlan men behöll sina känslor mer för sig själva & 

ville heroiskt kämpa sig igenom depressionen. 

Gemensamt för alla deltagare var strävan efter att vara 

”normal”. 

K  
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Bodlund, O., 

Chotai, J., 

Hansson, M. 

2012 

Sweden 

 

What made me feel 

better?: Patient´s own 

explanations for the 

improvement of their 

depression. 

Att undersöka patienter med 

tidigare depressions 

uppfattningar om orsaken till 

deras förbättring.  Samt 

undersöka om 

uppfattningarna skilde sig 

mellan kön- & åldersgrupper. 

Enkätstudie med primärvårds 

patienter som behandlats för 

depression. 205st deltagare 

som deltagit i Contactus 

programmet jämfördes med 

en kontrollgrupp av 114st 

patienter. 

n=319 

(135) 

Studien visade att deltagarna nämnde 14 faktorer för 

tillfrisknande. Dessa 14 faktorer kunde delas in i 4 

grupper; professionell hjälp, externa faktorer, personlig 

utveckling & att depressionen gått över med tiden. 

Deltagarna som uppgav professionell hjälp som orsak 

till tillfrisknande visade bäst resultat. Få könsskillnader 

kunde utläsas. Patient utbildning & grupp terapi verkade 

vara ett värdefullt tillägg i behandling vid depression. 
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II 

Bramesfeld, 

A., Grobe, T., 

Schwartz, F 

W. 

2007 

Germany 

 

 

 

Who is treated, and how, 

for depression?: An 

analysis of statutory health 

insurance data in Germany 

Att undersöka vilka patienter 

som diagnostiseras med 

depression i öppenvården. 

Vilka egenskaper som avgör 

om en patient får behandling 

& vilken typ behandling som 

ges till vilken typ av patient. 

Analys av data från ett stort 

statligt 

hälsoförsäkringsbolag. 

n=? 

(0) 

Studien visade att dubbelt så många kvinnor än män 

fick en depressions diagnos. Gruppen som fick mest 

behandling var personer I arbetsför ålder. De två 

grupper som fick minst behandling var unga (10-20 år) 

& gamla (60-80 år). Unga kvinnor fick mindre 

medicinering än unga män & äldre män fick minst 

behandling generellt. 
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Brommelhoff

, J A., 

Conway, K., 

Levy, B R., 

Merikangas, 

K. 

2004 

USA 

 

 

 

Higher Rates of 

Depression in Women: 

Role of Gender 

Bias within the Family. 

Att undersöka om kvinnor 

troligare än män ses som 

deprimerade av 

familjemedlemmar trots att 

båda könen har samma 

symptom. Om 

familjemedlemmar är mer 

benägna att tillskriva 

depressiva symptom som 

interna orsaker för kvinnor & 

externa orsaker för män. 

Semistrukturerad intervju 

med Schedule for 

Affective Disorders and 

Schizophrenia–Lifetime 

Version som verktyg för 

självskattning av depression. 

Family History–Research 

Diagnostic Criteria interview 

som verktyg för rapportering 

av familjemedlemmars 

depression. 

n=205 

(0) 

Studien visade att kvinnor i högre utsträckning än män 

uppfattades som deprimerade av familjemedlemmar 

trots att de inte själva upplevde det så . 

Familjemedlemmar var även benägna att hänvisa till 

interna orsaker när en kvinnlig medlem i familjen visade 

depressivasymptom. Där orsaken sågs som extern 

visade sig inga genusskillnader. 

K 

I 

 



IV 
 

 
Cutting, P., 

Henderson, 

C. 

2002 

UK 

 

Women’s experiences of 

hospital admission. 
Att studera kvinnors 

upplevelser av att vårdas på 

psykiatrisk avdelning. 

Intervjustudie bestående av 

öppna frågor med kvinnor 

individuellt & i 

fokusgrupper. 

n=32 

(0) 

Studien visade att deltagarna generellt var missnöjda 

med vården på psykiatrisk avdelning av flera skäl. Att 

känna sig otrygg, kränkt, institutionaliserad & inte bli 

lyssnad till utan bara medicinerad var återkommande 

upplevelser.. Majoriteten av kvinnorna var också  emot 

könsblandade avdelningar eftersom de kände sig 

otrygga bland manliga medpatienter. 

 

K 

I 

Duberstein, 

P., Epstein, R 

M., Kravitz, 
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Barriers in diagnosing and 

treating men with 

depression: A 

focus group report. 

Att öka förståelsen för hur 

den manliga rollen påverkar 

erkännande av depressions 

symtom, 

hjälpsökande & reaktioner på 

behandling bland män. 

Intervjuer i fokusgrupper 

bestående av män. 

Intervjuerna spelades in & 

transkriberades. 

n=45 

(0) 

Deltagarna i studien tyckte att normen för hur en man 

ska vara & bete sig inte gick ihop med synen på 

depression. Mannen ska vara stark medans att vara 

deprimerad sågs som en svaghet. Deltagarna uttryckte 

att de var ovana att sätta ord på & dela med sig om sina 

känslor vilket gjorde det svårt att prata om hur de 

mådde.  

Flera deltagare tyckte att manliga uttryck för depression 

kunde skilja sig från kvinnliga.  

Inställningen till terapi & läkemedelsbehandling 

varierade. Att söka hjälp överhuvudtaget sågs som en 

sista åtgärd.  

Flera deltagare önskade att depression skulle ses mer 

som ett medicinskt tillstånd, som en sjukdom som 

diabetes, för att komma ifrån stigmatisering. 
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Emslie, C., 

Hunt, K., 
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Exploring men's and 

women's experiences of 

depression and 

engagement with health 

professionals: More 

similarities than 

differences? A qualitative 

interview study. 

 

Att undersöka hur kvinnor 

respektive män uttrycker sin 

känslomässiga stress vid 

depression & om det fanns 

skillnader eller likheter i 

beteende som påverkade 

mötet med vårdpersonal.    

Kvalitativa djupintervjuer. n=38 

(0) 

Studien visade att både män & kvinnor tyckte det var 

svårt att identifiera & verbalisera mentala problem 

vilket försvårade kontakten med vårdpersonal.  

I kontakten med vårdpersonal värdesatte männen  

resultat & kompetenser som fick dem att prata medans  

kvinnor föredrog en god lyssnare. 
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Harman, J., 

Hsieh, Y-P., 
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S. 
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Gender differences in 

hospitalization 

after emergency room 

visits for depressive 

symptoms 

 

Att ur ett genusperspektiv 

undersöka om det 

förekommer skillnader i 

inläggning på psykiatrisk 

avdelning när män & kvinnor 

söker hjälp akut för 

depression. 

En andra analys av befintlig 

statistik över besök på 

akuten. 

n=6266 

(0) 

Kvinnor som sökte akut för depression hade lägre  

prevalens av inläggning jämfört med män. Vid  

självskadebeteende fanns ingen könsskillnad för  

inläggning. 
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II 

Prochazka, 

H., Ågren, H. 

2003 

Sweden 

 

Self-rated aggression and 

cerebral monoaminergic 

turnover: Sex differences 

in patients with persistent 

depressive disorder. 

Att undersöka sambandet 

mellan aggression & 

nivåerna av monoamin 

metaboliter 5-HIAA & 3-

metoxi-5-

hydroxyphenylglycol hos 

personer med långvarig 

depression. Samt jämföra 

personer med depressions 

självskattning av aggression 

med den allmänna svenska 

befolkningen & eventuella 

genusskillnader. 

66st patienter med långvarig 

depression deltog i en fem 

dagar lång studie. För att 

undersöka monoamin 

metaboliter gjordes en 

standardiserad CSV samling. 

För självskattning av 

aggressivitet användes 

enkäten AQ-RSV. Enkäten 

mailades ut till 800st 

slumpvist utvalda svenskar 

varav 497st svarade. 

Resultaten jämfördes med de 

66 patienterna resultat. 

n=563 

(0) 

Resultatet visade ett positivt samband mellan   

aggression & 3-methoxy-5-hydroxyphenylglycol.  

Jämfört med den allmänna befolkningen visade  

personerna med långvarig depression högre värden i  

aggression. I den allmänna befolkningsgruppen fick män 

högre poäng i aggression jämfört med kvinnor. I gruppen 

personer med långvarig depression fick dock kvinnor  

högre poäng än män, speciellt i fientlighet. 

CCT 

I 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 


