
Träffad av blixten  
eller långsam kvävning
– genuskodade uttryck för depression  
i en primärvårdskontext

Ulla Danielsson

U
lla D

anielsson                      Träff
ad av blixten eller långsam

 kvävning
                                  



Träffad av blixten eller långsam kvävning
- genuskodade uttryck för depression i en  

primärvårdskontext

Ulla Danielsson

Umeå 2010



© Copyright Ulla Danielsson 2010

Family Medicine
Public Health and Clinical Medicine
Umeå University
SE-901 85 Umeå, Sweden

Umeå University Medical Dissertations
New series No 1325 ISSN 0346-6612 
ISBN 978-91-7264-935-4
Printed in Sweden by Print & Media, Umeå 2010

Cover:  Joanna Zawieja

•



och kärleken – hur är den nu för tiden?
maskulin absolut!
                                                         Sara Lidman 

till Stephen och Simon



•



AbstrAct

Depression is a common mental health problem in primary health care. One 
third of the Swedish population is expected to experience depression at some 
point in their lives. The understanding of depression has expanded, both from 
a lay and primary health care perspective. The number of persons considering 
themselves as depressed, receiving the diagnosis, and getting treatment for it 
has increased steadily over the last decades. 

Unchanged, however, is that depression is diagnosed twice as often in women 
as in men, while twice as many men as women commit suicide. These gender 
differences appear in adolescence. In earlier research biomedical, psychological, 
and social-cultural explanations of gender differences have been discussed. Pa-
tient’s own perspectives have more seldom stood in focus, and men’s narratives in 
particular are still scarce. In this thesis, gender, i.e. how to be a woman or a man, 
is considered as a construct, formed and negotiated in social interaction. 

The aim of the study is to explore the gendered face of depression from a patient 
perspective: How is depression expressed and explained by patients in primary 
health care, by women and men, adults and adolescents? How are depressed 
women and men portrayed in the media? How do patient and media accounts of 
depression compare with the perspective offered in medical research articles?

Method and material
The analyses are based on data from three different sources: patient narratives, 
newspaper portrayals and scientific medical articles. 

– 37 in-depth interviews were undertaken with primary health care patients 
diagnosed with depression. Informants were chosen to include both men 
and women, grown-ups (Studies I + II) and young adults (Study V) of varying 
occupational and social class backgrounds. Data were analyzed according to 
grounded theory.

– 26 articles portraying lay informants with depression (Study III) were drawn 
from three major Swedish daily newspapers by a search of database Mediear-
kivet 2002. The articles were analyzed by qualitative content analysis.

–82 scientific articles concerning depression in relation to gender were identified 
in a PubMed search 2002. The understanding of depression in these articles 
was explored and compared with findings in the grown-up patient narratives 
and in the media portrayals by means of discourse analysis (Study IV). 



Findings
Study I captured women’s and men’s formulations of their experiences of de-
pression. To be marked with demands constituted a central experience for both 
women and men, but the outward manifestations differed in relation to gender 
as well as to class. Home and work had different priority. Men talked more 
about physical distress (often chest pain) than about emotions. Women readily 
verbalized emotional distress – shame and guilt – while physical symptoms were 
vague and secondary (often about the stomach). Men dealt with insecurity by 
aggrandizing their previous competence, women by self-effacement.

Study II disclosed gendered trajectories into depression. Four symbolic illness 
narratives were identified: struck by lightning, nagging darkness, blackout and 
slowly suffocating. Most of the men considered their bodies suddenly “struck” by 
external circumstances beyond their control. The stories of women in the study 
were more diverse, reflecting all four illness narratives. However, the women 
had a tendency to blame their own personality and to describe depression as 
insidious and originating from the inside. The women expressed feelings of 
guilt and shame but also conveyed a personal responsibility and concern with 
relationships. 

Study III identified four themes in media portrayals of depression: displaying a suc-
cessful facade, experiencing a cracking facade, losing and regaining control and 
explaining the illness. The mediated image of depression both upheld and chal-
lenged traditional gender stereotypes. The women’s stories were more detailed, 
relational, emotionally oriented and embodied. The portrayal of men was less 
emotional and expressive, and described a more dramatic onset of depression. 

Study IV revealed gaps in how depression in relation to gender is understood 
by the patients, the media, and the medical research establishment. There were 
differences in recognition, in understanding of the reasons, and in contextuali-
zation of depression. Although women and men described different symptoms 
and reasons for falling ill, in scientific articles these gendered differences were 
conceptualized mainly in terms of hormones and other biological markers.

Study V elucidated the impact of gender on adolescent depression. The young 
women and men were all striving to be normal, influenced by demanding media 
images, confronted by identity trouble, and overwhelmed by feelings. They had 
dreams of an ordinary family and described normative expectations. Getting a 
safety net of friends and other adults was a way out. Both the young women and 
men were eager to communicate their distress when given the opportunity. This 
seemed especially important to some of the young men, who in talking about 
their emotional problems transgressed gender norms.
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conclusions
Patient perspectives enrich the understanding of gendered expressions of de-
pression by making visible transgressions of and breaks with stereotype gender 
norms. Gender awareness is an important key in clinical consultation. To rec-
ognize gendered narratives of illness might have a salutary potential, making 
depression more visible among men, and relieving self-blame among women. 
By re-evaluating restrictive gender patterns, the clinician might encourage de-
velopment of healthier practices of how to be a man or a woman, a development 
especially important for adolescents. 

An integrated model for understanding biological, gender and cultural aspects 
of depression has yet to be developed. As general practitioners we have a unique 
possibility to see and to study the whole individual in her social and cultural 
context. 

Key words depression, gender, class, shame, adolescents, media, primary 
health care, consultation, grounded theory, qualitative research  
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1Träffad av blixten eller långsam kvävning

PrOlOg

Det började med en stark upplevelse av att inte kunna göra mig förstådd. Jag 
hade tappat talförmågan men kunde förstå allt som sades. Det var efter busso-
lyckan luciadagen 1978. Den bokstavligen slungade mig in i sjukvården. Jag fick 
intensiv övervakning pga risk för intrakraniell blödning, dropp och antibiotika. 
Jag kunde uppfatta mina egna känslor och tankar och omgivningens men 
kunde inte förmedla mig utåt. En hård bestraffande röst som ville sätta kateter 
väckte fasa medan ett par varma bruna ögon vid min sida ingav hopp och en 
förbindelse med yttervärlden. Blixtförälskad i den unge mannen som satt vak 
och i de människor som tagit mig med ambulans till sjukhuset och gjorde att 
jag överlevde. Hur mycket av denna upplevelse som påverkade mitt yrkesval är 
oklart. Läkarutbildningen öppnade en värld som ditintills varit okänd för mig. 
En värld fylld av sjukdom och ohälsa som varit osynlig.

Depression hade jag tidigare mött som ett mänskligt öde, hos människor hemma 
i byn, hos vänner och i litteraturen. När jag sedan som psykiater mötte depri-
merade människor i början av 1990-talet var samtalet det viktigaste. Jag hade 
45 minuter för varje patient och återbesök en gång i veckan och därtill regel-
bunden teamhandledning tillsammans med psykoterapeututbildade kollegor. 
Mediciner fick användas med en viss försiktighet, eftersom de var hjärttoxiska i 
överdos. Några år senare kom nya diagnoskriterier och de nya läkemedlen mot 
depression. Plötsligt blev det så ”lätt” att behandla depression, läkemedlen hade 
färre biverkningar och var inte lika farliga att ta i överdos. Någonting hände 
här – en känsla av att samtalet inte behövdes på samma sätt och därmed fick 
mindre utrymme. 

När jag började som distriktsläkare på Mariehems hälsocentral 1999 fann jag åter 
en kultur där samtalet var betydelsefullt. Den där utmaningen att tillsammans 
med patienten försöka komma på vad det handlade om, finna en förklaring. Jag 
mötte människor som till en början presenterade diffusa kroppsliga symtom, ofta 
långvariga. Ibland visade det sig att bakom dessa besvär låg en berättelse. Utifrån 
sådana berättelser började jag min forskning om genus och depression.



•



3Träffad av blixten eller långsam kvävning

bAkgrUnD 

Som läkare och forskare blev jag varse stora prevalensskillnader i depression 
mellan kvinnor och män och blev nyfiken på vad det hade för innebörd i en pri-
märvårdskontext. Det blev en spännande resa eller snarare upptäcktsfärd där 
genusperspektivet blev nödvändigt och öppnade för ett social konstruktivistiskt 
betraktelsesätt. På vägen kom jag att slå följe med en tvärvetenskaplig forskar-
grupp, även den med syfte att undersöka genus i förhållande till depression. 
Detta gav att jag i min undersökning av depression kom att förhålla mig till tre 
olika betraktelsesätt: ett medicinskt vetenskapligt, ett genusteoretiskt och ett 
allmänläkar/konsultations perspektiv.

Medicinens syn 
Psykisk ohälsa beskrivs som det största lidandet i världen och ett nederlag för 
mänskligheten (Kleinman, 2009). Globalt räknas depression idag till en av de 
stora folksjukdomarna. WHO förutspår att depression år 2020 kommer att ut-
göra den näst största orsaken till sjuklighet (WHO, 2004). Genomgående är att 
unipolära depressioner drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män, vilket påtalats 
i både svenska och internationella studier (R. C. Kessler, McGonagle, Swartz, 
Blazer, & Nelson, 1993; Mattisson, Bogren, Nettelbladt, Munk-Jorgensen, & 
Bhugra, 2005) och uppmärksammats redan för sjuttio år sedan (Weissman 
& Klerman, 1977). I Sverige förväntas varannan kvinna och var fjärde man att 
någon gång under sitt liv drabbas av depression (SCB, 2006).

Könsskillnaderna uppstår i tidiga tonår, 13-15 årsåldern, dessförinnan finns ingen 
skillnad i prevalens mellan flickor och pojkar, tvärtom är depression något van-
ligare hos pojkar (Yorbik, Birmaher, Axelson, Williamson, & Ryan, 2004). När 
det gäller bipolär depressiv sjukdom har man inte funnit några sådana skillnader 
(Angold, 1998; Hyde, Mezulis, & Abramson, 2008; SCB, 2006). Den allra största 
riskfaktorn för recidiverande depressioner hos vuxna är depressioner i barn- och 
ungdomsåren om ingen behandling ges (Piccinelli & Wilkinson, 2000).

Vi lever i dag i Sverige i materiellt överflöd, men själsligen har vi, om man ser 
till statistiska rapporter, sällan mått sämre. Folkhälsorapporten visar att 20-
40 % av befolkningen, framför allt kvinnor 16-34 år, lider av psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2009a). Dubbelt så många kvinnor som män diagnostiseras 
och behandlas för depression. Samtidigt är det dubbelt så många män som tar 
sitt liv, vilket väcker frågor kring de signaler den nedstämde sänder ut och hur 
de tolkas av omgivningen och vården. Då blir det intressant att fråga sig: Hur 
inverkar olika livsvillkor på kvinnors och mäns mentala hälsa? Vad betyder det 
att vara kvinna respektive man i utvecklandet av en depression?
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Det finns inga medicinskt enkla förklaringsmodeller till denna kraftiga könsskill-
nad. Skillnaden kan delvis vara en artefakt, t ex att kvinnor i större utsträckning 
söker läkarvård för sina besvär, men det anses inte kunna förklara hela skillna-
den. Inte heller bedöms ärftlighet eller könshormonnivåer enbart kunna förklara 
skillnaden (Kuehner, 2003; Piccinelli & Wilkinson, 2000). Numera eftersöks i 
stället komplexa samband mellan hur biologi, kultur, socio-ekonomiskt status 
och livshändelser kan samverka i utvecklande av depressiva symtom och ohälsa 
(Bebbington, 1998; Piccinelli & Wilkinson, 2000; SCB, 2006).

Suicid   

Omkring 1430 människor tar sitt liv varje år i Sverige. Det kan jämföras med 
dödstalen i trafiken som ligger kring 400 per år (SCB, 2009). Könsskillnaden 
mellan män och kvinnor är 4:1, dvs cirka 80% är män. Den högre förekomsten 
av självmord bland männen bedöms ha ett samband med större missbruk av 
alkohol och droger (Socialstyrelsen, 2009a).  

Självmordstalen i Sverige har nästan halverats sedan 1979, men denna trend 
gäller inte de äldre och de unga (15-24 år). Bland tonåringar och unga vuxna ses 
snarare en ökning av självmord och särskilt bland de unga kvinnorna (Socialsty-
relsen, 2009a). Unga kvinnors andel av ungas självmord ökar i Sverige och ligger 
till och med högst i Europa (Socialstyrelsen, 2009a; Wasserman, 2004). 

Ungdomar och depression

Sedan 1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än 
övriga åldersgrupper och främst när det gäller den psykiska hälsan. De ungas 
psykiska hälsa i åldersgruppen 16-24 år har försämrats i Sverige (Socialstyrelsen, 
2009a).  Åren 1988-89 uppgav 9 procent av kvinnorna och 4 procent av männen 
att de hade besvär av ängslan, oro och ångest. Åren 2004-2005 hade andelen 
ökat till 30 procent bland kvinnor och 14 procent bland män. Stressrelaterade 
och psykosomatiska problem ökar bland tonårsflickor (LEVA, 2005). Ökningen 
gäller inte bara självrapporterade besvär, utan det har också blivit vanligare 
att unga vårdas på sjukhus för depression och ångesttillstånd. Svårigheter att 
komma in på arbetsmarknaden och individualiseringen i samhället har påtalats 
som orsaker (Socialstyrelsen, 2009a; SOU, 2006a). 

Ungdomarna ”faller ofta mellan stolarna” i vården. Nationella psykiatrisamord-
ningen har förordat bättre stöd och tidiga insatser till barn och unga (SOU, 2006b). 
Av extra stor betydelse är det att öka förståelsen för hur depressiva reaktionsmöns-
ter utvecklas och hur ungdomar ska hjälpas att hantera och komma ur dessa.

Numer påtalas vikten av att utveckla en ungdomsvänlig hälsovård som kan möta 
ungdomar i deras övergångsfas från barndom till vuxenblivande (Kleinert, 2007; 
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5Träffad av blixten eller långsam kvävning

G. C. Patton & Viner, 2007). Vi har aldrig tidigare i historien haft en lika stor 
grupp unga människor mellan 12 och 24 år, nu uppskattad till 1,5 miljarder i 
hela världen. Samtidigt har vi, åtminstone i västvärden, aldrig tidigare haft en 
så lång adolescens om man räknar den från pubertetens början tills man funnit 
en självständig roll i samhället. 

Transitionen, dvs den sociala passage där ungdomar träder in i vuxenvärlden, 
innebär stora omställningar med starkt könade krav och förväntningar på den 
unga kvinnan respektive mannen. Så frågan är: Hur skapas, utvecklas och ut-
trycks könade reaktionsmönster under tonårstiden?

Diagnos

Kriterier för depression har utarbetats utifrån konsensus kring klinisk kunskap 
och erfarenhet. Olika diagnosinstrument och skattningsskalor används för att 
komma fram till diagnosen depression. Det finns två allmänt vedertagna klas-
sifikationssystem för psykiska störningar: den internationella klassifikationen 
av sjukdomar (ICD-10) och den diagnostiska och statistiska manualen av psy-
kiska störningar (DSM-IV). ICD-10 har utformats av Världshälsoorganisationen 
(WHO, 2007), innefattar även somatiska sjukdomar, och är det diagnossystem 
som används inom primärvården. Angående psykiska sjukdomar ändrades 
systemet 1997 från att vara grundat på sjukdomens orsak till att beskriva dess 
uttryck, dvs symtom. Därmed övertog man en deskriptiv klassifikation med 
modell efter DSM-IV, det amerikanska psykiatriska samfundets klassifikations-
system (APA, 2000). Diagnoskriterier i både ICD-10 och DSM-IV definierar ett 
”depressionens kontinuum” med olika svårighetsgrader: lindrig, måttlig, svår, 
svår med psykotisk valör (SBU, 2004).

ICD-10: diagnoskriterier för depressiv episod   

Symtom minst 2 veckor

Minst två av följande kärnsymtom:

• nedstämdhet
• nedsatt lust eller intresse
• nedsatt energi och ökad uttröttbarhet

Minst fyra av följande:

• nedsatt självtillit och självkänsla
• självförebråelser och skuldkänslor
• tankar om död och självmord
• tanke- och koncentrationsbesvär
• agitation eller hämning
• sömnstörning
• aptit- eller viktförändringar
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DSM-IV: diagnoskriterier för egentlig depression  

Minst fem av symtomen har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Minst 
ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje.

• nedstämdhet under större dagen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräf-
tas av personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex ser 
ut att vilja gråta). Obs: hos barn och ungdomar kan irritabilitet förekomma

• klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 
under större delen av dagen, så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av 
personen själv eller av andra)

• betydande viktnedgång (utan avsikt att banta) eller viktuppgång (t ex en mer 
än 5% förändring av kroppsvikten under en månad) eller minskad alternativt 
ökad aptit nästan dagligen. Obs: Ta också med i beräkningen om förväntad 
viktökning hos barn uteblivit

• sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt)

• psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för 
omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller trög-
het)

• svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen

• känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan 
ha vanföreställningskaraktär) nästan dagligen (inte enbart självförebråelser el-
ler skuldkänslor över att vara sjuk)

• minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som 
dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra)

• återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande 
självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller planerat 
för självmord

För att uppfylla kraven på depression gäller också att försämrad funktion i arbete 
och socialt föreligger.

Att det inte rör sig om okomplicerad sorg, dvs att symtomen varat längre än två 
månader efter närståendes bortgång.

Sjukdom som ohälsa, medicinskt tillstånd  
eller som funktionsnedsättning

Sjuklighet, och därmed även tillståndet depression, har olika innebörder bero-
ende på vem som definierar tillståndet. I Sverige utgår vi från WHO´s definition 
av hälsa som fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte enbart 
frånvaro av sjukdom och skröplighet (WHO, 2006). I engelskan finns olika ord 
för sjukdom: ”illness”, ”disease” och ”sickness”. Illness betecknar den subjektiva 
upplevelsen – individens/patientens definition av att må dåligt, upplevelsen av 
obehag. Ohälsa har börjat användas som ett motsvarande begrepp på svenska 
(Brodersen, Hovelius, & Hvas, 2009). Disease betecknar sjukdom i medicinsk 
bemärkelse – som diagnostiseras av specialist utifrån vissa symtom eller bete-
enden. Sickness betecknar sjukdom ur samhällelig aspekt, t ex i Försäkringskas-
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7Träffad av blixten eller långsam kvävning

sans bemärkelse, dvs tillstånd som påtagligt och under lång tid inskränker och 
begränsar det dagliga livet och arbetet. 

Sjuklighetstalen i depression och stressutlösta utmattningstillstånd har de se-
naste tjugo åren stadigt ökat (SBU, 2004). Detta hände i början av 1990-talet i 
samband med att nya läkemedel mot ångest och depression introducerades. De 
nya läkemedel som hämmar serotoninåterupptag (SSRI) hade mindre biverk-
ningar och var inte lika farligt ta i överdos som de tricykliska läkemedlen. För-
skrivningen av de nya medicinerna mångdubblades snabbt under denna period. 
Samtidigt introducerades också det nya diagnossystemet DSM i Sverige. Hur 
dessa förändringar har påverkat ökningen av depressionsdiagnoser är omdisku-
terat. Har det skett en faktisk ökning av psykisk ohälsa, har fler patienter med 
depression upptäckts genom ökad uppmärksamhet på tillståndet, eller har den 
ökade sjukligheten skapats genom kombinationen av ändrade diagnoskriterier, 
nya läkemedel och en minskad tolerans för nedsatt välbefinnande?  
 
sociala konstruktioner och genus
Hur man upplever och uttrycker känslor, och hur och när man tolkar dem som 
symtom på sjukdom, har sannolikt i hög grad med kulturella och psyko-sociala 
omständigheter att göra. Vi formas i socialt samspel med andra i den specifika 
normativa omgivning vi befinner oss i. Vi har också olika resurser och chanser 
att skapa och/eller omskapa våra tolkningar och beteenden. Teorierna om detta 
skapande och omskapande kallas social konstruktivism. Burr (1995) menar att 
vår identitet uppkommer ur interaktioner med andra människor och är baserad 
på språket. En persons identitet komponeras av eller konstrueras genom de 
olika diskurser som finns pågående i vår kultur.

Nettleton (1995) belyser att även medicinsk kunskap kan betraktas som socialt 
konstruerad. De begrepp vi använder formas utifrån den kultur vi verkar i och 
de blir därmed sociala konstruktioner. Hon vill problematisera begrepp som 
”sjukdom och kropp”, vilka ofta tas för givna och ”naturliga”. Hon menar att de 
begrepp som tagits i besittning av den medicinska vetenskapen får överhöghet, 
tolkningsföreträde och makt över vårt vetande och vår kunskap om våra liv och 
våra kroppar. Men historien visar att även medicinska sanningar förändras 
eller revideras. Sättet att uppfatta våra kroppar har skiftat genom tiderna. På 
1700-talet förklarades de utifrån vätskornas flöde, ”flux”, medan vi i dagens 
samhälle har en konkret bild av kroppen både utanpå och inuti och en stark 
tilltro till biomedicinska lösningar på livets gåtor. 

Idéhistorikern Karin Johannisson (2009) har placerat kroppsliga uttryck i sitt 
sociokulturella sammanhang och tolkat sjukdomar som en del av tidsandan. 
Exempel är att kvinnor under tidigt 1900-tal betraktades lida av hysteri om 
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de ville utbilda sig och strejkande kolgruvearbetare ansågs ha ”gruvarbetar-
nystagmus” när de i själva verket protesterade mot förtryck. Det socialkonstruk-
tivistiska synsättet och teoriutvecklingen är en del av postmodernismen: det 
finns inte en sanning, det finns flera, och därmed inte heller bara en sanning 
om sjukdom och kropp. Detta synsätt sammanfattas väl av Nettleton (1995) i 
följande citat: 

First it [social constructionism] denies the existence of a truth and the 
possibility of finding a single valid account of disease and the body. Sec-
ond, it takes issue with traditional histories of medicine, which have told 
a story of progress which has led to an increasingly valid knowledge of 
disease. Social constructionism, on the other hand, takes an eclectic ap-
proach: it presents a series of specific and discontinuous arguments and 
does not attempt to offer a single unified account of knowledge. Third, it 
has implications for relationships between so-called medical “experts” 
and patients. All accounts, and types of knowledge, whether based on 
experiential knowledge, or rational science, have validity. (p.34) (Nett-
leton, 1995)

Läkarens roll har på många sätt förändrats genom tiderna och fått tilltagande 
expertstatus och tolkningsföreträde. På 1700-talet tillkallades läkaren till hem-
met för att bistå med sin kunskap och klokhet. Med industrialismen byggdes 
sjukhusen och patienten fick söka sig till doktorn. 1900-talets enorma biome-
dicinska kunskapsutveckling, teknologiska landvinningar och utvecklande av 
superspecialiteter har erbjudit omvälvande möjligheter men också problem med 
tillgänglighet och efterfrågan på läkarhjälp. 

Olycka, sorg, lidande och smärta har funnits i alla tider och hör till människans 
existens. Depression i folkmun har flera olika namn: ledsen, sorgsen, nere, dep-
pad, deprimerad, nedstämd, ”blue”. I ”Melankoliska rum” har Karin Johannisson 
(2009) undersökt hur känslouttrycken varierar under olika tidsepoker och i olika 
samhällsklasser. Inspirerad av Freud har hon skrivit historien om melankoli som 
en känsla, inte som en sjukdom. Freud definierade denna känsla som förlusten 
av något som ”man inte vet vad det är” (Freud, 1917). Före 1900-talet var me-
lankoli främst en manlig känsla förenad med hög status. Den hade innebörd av 
reflexivitet, tankeförmåga och en distanserande hållning. 

Begreppet depression är tämligen nytt – till en början ett fysikaliskt begrepp som 
kom att beskriva första världskrigets industriella tillverkning av metallplåt – en 
depression, en intryckning av plåten. Sedan användes ordet för den ekonomiska 
nedgången i samhället – depressionen under mellankrigsåren (Johannisson, 
2009; Styron, 1992). 

•
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I medicinskt sammanhang användes begreppet depression först i början av 
1950-talet i samband med att nya läkemedel mot psykisk sjukdom utprovades 
(Hirshbein, 2006). I den första versionen av DSM från 1952, var depression 
inte omnämnd som specifik kategori. Begreppet depression var förvirrande, 
man kunde inte enas om det var ett syndrom eller ett symtom. Depression som 
egen diagnoskategori kom till först 1980 i DSM-III, den tredje versionen av 
amerikanska psykiatriska föreningens klassifikation av psykiska sjukdomar. 
Depression blev en kvinnosjukdom med låg status. Innebörden var nederlag, 
nedtryckthet, passiv inåtvänd tystnad och dålig självkänsla.

Hälsa och ohälsa kan således förstås både utifrån expertkunskap och utifrån 
patientens erfarenheter. En medikaliserad och biologisk förståelse av depres-
sion stämmer därför inte överens med patientens förståelse och upplevelser 
(Thomas-MacLean & Stoppard, 2004).

Jan Hacking (1999) diskuterar de båda begreppen ”socialt konstruerad” och 
”verklig”, hur språket får oss att uppfatta dem som varandras motsatser. Men 
en del av den spänning som finns mellan det ”verkliga” och det ”konstruerade” 
kommer av deras växelverkan. Mer komplexa typer av växelverkan får oss att 
tänka på antika dualismer mellan kropp och själ. Det visar sig tydligast när vi 
studerar själva centrum för kropp-själproblematiken – psykopatologin. 

Genus spelade en avgörande roll i skapandet av diagnosen depression men 
detta är sällan omtalat eller problematiserat. Diagnoskriterierna baserades på 
observationer från psykiatriska vårdavdelningar, där de nya medicinerna ut-
provades (Hirshbein, 2006). De tecken och uttryck som patienterna uppvisade 
lade sedan grunden för diagnosen. Men att flertalet av patienterna var kvinnor 
har inte uppmärksammats, och inte heller att detta utspelade sig på 50-talet 
under efterkrigstiden, då flertalet kvinnor var hemmafruar och hade svårt göra 
sig hörda i samhället. 

Man kan fråga sig, vad kommer först: sjukdom, diagnos eller läkemedel? Sjukdo-
men har svårt att bli riktigt legitim innan bot finns. När medicin mot depression 
först kom utarbetades diagnoskriterier ur läkemedelsprövningen. Sjukdomen 
fick ett namn, den kategoriserades och blev därmed ”verklig”. Dagens kraftiga 
ökning av depressionsdiagnoser skulle kunna antas hänga ihop med inträdet 
av de nya läkemedlen på 1990-talet.

Genus kan ses som en ”ljudlös organisatör” i de dagliga och stundliga förhand-
lingarna om vad som är kvinnligt och manligt och om vad som är normalt 
och acceptabelt eller förkastligt (Connell, 2002; Hirdman, 2001). Därmed är 
genus något föränderligt som vi alla är med om att konstruera, förändra el-
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ler vidmakthålla, dvs också genus är en social konstruktion. I engelskspråkig 
litteratur benämns detta omskapande ”doing gender”, att göra kön (West & 
Zimmerman, 2002). 

Genus skapar vi tillsammans i en ständigt pågående process där vi är beroende 
av varandra. Vi skapar genus inom de ramar som utstakats i samhället enligt 
en maktordning där kvinnor är underordnade män och män är överordnade 
kvinnor. Om vi inte ser eller inte vill se denna maktstruktur så spelar vi med 
och upprätthåller den rådande ojämställdheten mellan kvinnor och män. Men 
om vi är medvetna om genusordningen har vi också möjlighet att omförhandla 
och förändra den. 

konsultationen
Patient-läkarrelationen är central i en primärvårdskontext. I konsultationen 
presenteras sjukhistorien, ställs diagnos och beslutas om behandling. Det har 
beskrivits att här möts två världar, den medicinska och ”lekmanna” föreställ-
ningarna (Pendelton, Scofield, Tate, & Havelock, 1984). Den patientcentrerade 
konsultationen där doktorn försöker sätta sig in i patientens upplevelser, före-
ställningar och farhågor, är ett viktigt verktyg för distriktsläkaren (McWhinney, 
2004). Speciellt när det gäller åkommor som inte låter sig diagnostiseras med 
några specifika prov, utan baserar sig på tolkningar av symtom och patientupp-
levelser (Thomas-MacLean, Stoppard, Miedema, & Tatemichi, 2005). 

Förståelse för patientens ”agenda” är en av förutsättningarna för att bygga en 
god patient-läkarallians (Malterud, 1990; Ottosson, 1999). Men patient-läkar-
mötet är också ett möte där sjukdomsupplevelser kommuniceras, förhandlas 
och sjukdom definieras och identifieras och därmed också kan sägas ”skapas”. 
Kleinman (1988) beskriver konsultationen som ett gemensamt företag för läkare 
och patient. Läkarens uppgift är att söka förståelse för patientens uppfattning 
och att jämka den med den medicinska. I mötet har man möjlighet låta patien-
ten sätta ord på känslor och tankar som är outtalade men ändå har en stark 
påverkan. Genom att verbalisera dessa farhågor, får patienten en tydligare och 
kanske förändrad uppfattning om sin hälsa. 

Ett utmärkande drag för primärvården är att den tar i beaktande människors livs-
sammanhang. Hälso och ohälsoupplevelser tolkas och bemöts med ett holistiskt 
perspektiv. Det innebär att ta fram det friska hos människan, hennes styrkor 
och sociala resurser, vilket inger hopp. Ett sådant salutogent perspektiv, som 
betonar patientens egna resurser och ansvar för sitt liv, är en utmaning för lä-
karens synsätt och inställning i konsultationen (Hollnagel & Malterud, 2000). 
Patientberättelserna i denna avhandling kommer ur en primärvårdskontext. 
Informanterna har haft sin sjukvårdskontakt på vårdcentral eller vid en ung-

•
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domsmottagning. Om informanterna i stället rekryterats från psykiatrin hade 
vi möjligtvis fått höra andra berättelser.

Mot denna bakgrund och mina positioner som läkare, forskare och kvinna har 
jag sökt förstå de rådande skillnaderna i depressionsförekomst mellan kvinnor 
och män i förhoppningen om att få syn på hälsofrämjande faktorer som kan 
tillvaratas i bemötande och behandling.



•
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sYFte

övergripande syfte med avhandlingen
Undersöka inflytande av genus i depression: i patientberättelser, mediaporträt-
teringar och medicinskt vetenskapliga artiklar

specifika frågeställningar
Hur uttrycker sig genus i deprimerade kvinnors och mäns symtombeskrivningar? 
(artikel I)

Hur uttrycker sig genus i deprimerade kvinnors och mäns förklaringsmodeller? 
(artikel II)

Hur framkommer genus i medias porträttering av deprimerade kvinnor och 
män? (artikel III)

Vilket inflytande har genus i de förklaringsmodeller som framkommer i lekman-
naberättelser jämfört med medicinskt vetenskapliga artiklar? (artikel IV)

Vilket inflytande har genus i ungdomars depressionsberättelser? (artikel V)



•
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MetOD Och MAteriAl 

En kvalitativ ansats föll sig naturlig (Lincoln & Guba, 1985) för att närmare under-
söka de epidemiologiska paradoxerna i mental ohälsa, dvs att dubbelt så många 
kvinnor får diagnosen depression medan dubbelt så många män tar sitt liv. Kvalita-
tiva metoder passar när syftet är att utforska förväntningar, tankar, förhållningssätt, 
erfarenheter och fenomen (Malterud, 1998). Kvinnors och mäns egna upplevelser 
av att vara deprimerade är ett ännu inte till fullo utforskat fenomen. Kvalitativa 
metoder tillhandahåller instrument för en systematisk analys för att därigenom 
finna övergripande begrepp och mönster i komplexa material. Målet är att finna nya 
aspekter på ”vad är det som sker?” eller ”hur går det till?” och få idéer till hypoteser 
och modeller som skapar större förståelse för den verklighet vi lever i idag. 

Den första artikeln skrevs medan jag arbetade på vårdcentral och baserar sig på 
patientintervjuer. Jag kom småningom att gå samman med en tvärvetenskaplig 
forskargrupp som studerade genusrelaterade konstruktioner av depression. Tre 
av studierna – II, III & IV – har tillkommit i detta samarbete. Den sista artikeln 
(V) om ungdomar tillkom för att öka förståelsen för det som händer i den tid 
då prevalensskillnader i depression uppstår, dvs under adolescensen. Avhand-
lingen baserar sig således på data från tre olika datakällor: patientintervjuer, 
tidningsartiklar och medicinskt vetenskapliga artiklar. Vi fann att olika kvali-
tativa analysmetoder var tillämpliga utifrån de olika datamaterial vi använde: 
grundad teori för intervjuerna, kvalitativ innehållsanalys för tidningsartiklarna 
och i metasyntesen av olika datakällor passade diskursanalys för att jämföra hur 
depression kan förstås och förklaras.

intervjuer: artiklarna i, ii & V
I utforskandet av patientperspektivet passade grundad teori bra (Strauss & Cor-
bin, 1990) då denna metod baserar sig på att analys och datainsamling försiggår 
parallellt. Idéer till frågefördjupning, nya frågeställningar och tentativa begrepp 
kan följas upp i nästa intervju och analysen kan därmed successivt mättas. 
Informanter till studierna rekryterades från de två primärvårdssammanhang – 
vårdcentral och ungdomsmottagning – där två av författarna (UD & EJ) arbetade 
som distriktsläkare. Kvinnor och män som i medicinskt avseende bedömts som 
deprimerade rekryterades till intervjuer med syftet att ta del av deras personliga 
berättelser och erfarenheter. För att inkluderas skulle patienterna ha uppfyllt 
ICD-10 kriterierna för depression (WHO, 2007) minst 6 månader innan och 
ha fått tillgång till behandling. Ungdomarna rekryterades dock utan krav på 
tidsgräns. Alla informanterna hade gett både sitt muntliga och skriftliga sam-
tycke till att medverka. Studien var godkänd av Etikprövningsnämnden Umeå 
Universitet (diarienummer 00-312). 
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Sammanlagt intervjuades 37 informanter i tre intervjuomgångar. Första om-
gången mellan 2000 till 2003 intervjuade vi kvinnor och män som sökt vård-
central. Vid tillkomsten av artikel I, som handlade om patienternas symtombe-
skrivingar (depressionsuttryck), hade vi intervjuat 8 kvinnor och 10 män. För 
utvecklandet av analysen till artikel II som handlade om förklaringsmodeller, 
gjorde vi ytterligare två intervjuer (2002-2004). Informanterna valdes således 
strategiskt av forskarna, men med hjälp av kollegor, för att få berättelser från 
olika sociala sammanhang. Till en början inkluderades de som passade med 
inklusionskriterierna. Under studiens gång valde vi mer selektivt informanter. 
Vi såg till att det blev både kvinnor och män, i olika åldrar (mellan 21 – 66 år) 
med olika social och ekonomisk bakgrund (se tabell 1, artikel I) för att kunna 
verifiera eller falsifiera våra fynd. 

Då vi i artiklarna (I-III) såg speciella genusmönster och fann att flera av infor-
manterna refererade till att det var under tonåren deras depressivitet hade börjat, 
ville vi fördjupa oss i intervjuer med unga människor. Därför sökte vi till arbete 
V nya informanter på mottagningar som specifikt vänder sig till ungdomar. 
Vi intervjuade där ytterligare 17 unga människor under åren 2006-2008. När 
analysen var mättad innefattade den totalt 23 unga kvinnor och män, 17–25 år 
gamla. De var både studerande och i arbete eller arbetssökande. Några bodde 
hemma, andra hade eget boende ensamma eller med en vän eller en partner. En 
del hade föräldrar som bodde tillsammans, andra hade föräldrar som hade se-
parerat och några av ungdomarna hade förlorat en förälder. De hade varierande 
socioekonomisk tillhörighet, ungefär hälften kom från arbetarklassbakgrund 
och resten från medelklass.

Samtliga intervjuer genomfördes av UD eller EJ, oftast på mottagningen och i 
några fall i informantens hem eller på forskningsenheten, allt efter informantens 
egen önskan. Varje intervju varade en till två timmar, spelades in på band och 
skrevs sedan ut ord för ord. Intervjuerna var semi-strukturerade med öppna 
frågor. Vi var inledningsvis inspirerade av Malteruds fem nyckelfrågor (1990) 
kring symtom/problemdefinition, egna förklaringar, förväntningar på hjälp 
från vården, samt egna åtgärder och resurser. Öppna frågor ställdes kring dessa 
teman och följdes upp med fördjupande frågor som utvecklade resonemangen: 
”Hur menar du när du säger att..?” eller ”Kan du berätta mera om …”.

Datainsamling och analys utfördes parallellt i enlighet med grundad teori 
(Dahlgren, Emmelin, & Winkvist, 2004; Hamberg, Johansson, Lindgren, & 
Westman, 1994; Strauss & Corbin, 1990). Det betydde att varje intervju kodades 
innan nästa genomfördes så att preliminära idéer kunde följas upp; undersökas 
ytterligare, utvecklas eller förkastas. Varje intervju lästes först enskilt av UD och 
EJ och med öppen kodning, dvs koder noterades manuellt i marginalen. Därefter 

•
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möttes forskarna, koderna jämfördes och sorterades i preliminära kategorier. 
Antalet informanter var inte bestämt i förväg. I selektiva kodningar omlästes 
intervjuerna flera gånger med avsikt att finna variationer, likheter och olikhe-
ter i kategoriernas dimensioner. Rekryteringen fortgick till dess att inga nya 
insikter framkom. När vi ansåg att datamaterialet belyste variationer och olika 
dimensioner och/eller vi ansåg att den sista intervjun bekräftade de tentativa 
kategorierna, bedömdes analysen som mättad. Inför analysen som var underlag 
till artikel II, om patienternas förklaringsmodeller, var hela forskargruppen 
involverad i diskussioner kring analys och benämning av de slutgiltiga katego-
rierna och alla medförfattare var delaktiga i den selektiva kodningsprocessen 
och i utkristalliseringen av den kärnkategori som var central i analysen.  

I analysen av materialet inför artikel II, var vi inspirerade av Ragins strategi 
för att analysera data (1994). Strategin innebär att man tydliggör sin teoretiska 
förförståelse (”analytiska ramar”) som blir till glasögon genom vilka man be-
traktar sitt grundmaterial. Ur betraktelsen uppkommer bilder/föreställningar 
(”images”) som används till att forma nya begrepp och metaforer. Metaforerna 
representerar en belysande generalisering av grunddata. I vår studie utgjorde 
genusteori och social konstruktivism vår förförståelse. Betraktelsen utmyn-
nade i fyra symbolberättelser, metaforer för olika sätt att förklara depression. 
I analysen inspirerades vi också av Clarkes ”situational mapping” (2005). I 
enlighet med denna metod att sortera grunddata, plottade vi ut våra koder och 
kategorier i relation till depressionens kontext, definierad genom dess förlopp 
och ursprung. Detta illustreras i figur I, artikel II där kärnkategorin består av 
de fyra olika symbolberättelser som framträdde ur kartläggningen. 

Inför intervjuerna med ungdomar (V) var det till en början svårt att få informan-
terna att spontant berätta. Från Toombs (1992) hämtade vi idén att öppna med 
frågan: ”Vilken bild kommer spontant för dig när du hör ordet ’depression’?” 
Att fråga om en ”bild” verkade förlösande för ungdomarna och utifrån dessa 
bilder kom de igång med att berätta sin historia. 

tidningsartiklar: artikel iii
Analysen baseras på artiklar om depressiv sjukdom som återfanns i tre stora 
svenska dagstidningar: Aftonbladet, Göteborgsposten och Svenska Dagbladet. 
En databassökning gjordes via Mediearkivet för år 2002 (www.mediearkivet.se). 
Vi sökte på ordet ”depression” med deskriptorn ”Depr*”. Sökningen resulterade 
i 1,151 artiklar. Alla artiklar granskades för att finna individuella berättelser om 
egna erfarenheter av depression. Sammanlagt fann vi 26 artiklar med 29 olika 
individers berättelser om depression. Av dessa var 21 kvinnor och 8 var män (se 
tabell 1, artikel III). Två av artiklarna var anhörigas berättelser: en mammas om 
sonens depression och en sons berättelse om pappans depression.
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De 26 artiklarna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). Tillvägagångssättet innebar att artiklarna först lästes igenom 
noggrant ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning. Texten utforskades 
sedan på meningsbärande enheter bestående av ord, meningar eller stycken som 
försågs med preliminära koder. Koder som hänfördes till relaterande aspekter 
av innehållet eller kontexten jämfördes för att finna likheter och skillnader och 
sorterades först i preliminära underkategorier och sammanfördes sedan i över-
gripande kategorier. För att öka studiens trovärdighet diskuterades, jämfördes 
och reviderades de preliminära koderna med medförfattarna. När det fanns 
oenighet om kodningen diskuterades detta tills enighet nåddes. Ett exempel 
på analysen, från meningsbärande enhet till kod till underkategori till kategori 
visas i tabell 2, artikel III.

Koderna kondenserades slutligen till 22 underkategorier och fem kategorier 
(se tabell 3, artikel III). Dessa underkategorier och kategorier innefattade olika 
aspekter av kvinnor och mäns erfarenheter av depression, presentation av 
sig själva, hur de blev sjuka, hur de klarade av det och upplevde sin sjukdom, 
och deras förklaringar till att de blev sjuka. Den underliggande betydelsen i 
de meningsbärande koderna och underkategorierna formulerades sedan som 
fyra teman vilka beskrev den genusrelaterade upplevelsen av depression. Dessa 
teman och deras underkategorier presenteras i artikelns tabell 4.

Medicinskt vetenskapliga artiklar: artikel iV
Den tvärvetenskapliga forskargruppens arbete resulterade i flera separata ar-
tiklar utifrån analyser av olika datakällor. Vi uppmärksammade både skillnader 
och likheter i fynden, vilket manade oss att gå vidare med en systematisk gransk-
ning av dessa. Vi använde oss här av metasyntes (Finfgeld, 2003; McCormick, 
Rodney, & Varcoe, 2003; Thorne, Jensen, Kearney, Noblit, & Sandelowski, 
2004) för att kunna jämföra de olika diskurserna bland patienternas berättelser, 
mediaporträtteringar och det medicinskt vetenskapliga fältet. Fördelen med en 
metasyntes, dvs att slå ihop material från olika forskare och olika metoder, är 
att det kan ge en synergistisk effekt och ge nya insikter och förståelser när olika 
metodologiska perspektiv möts (Finfgeld, 2003). Metasyntesen baserades på 
primärdata från tre olika källor och diskursanalysen på jämförelser av dessa 
datakällor:

Patientberättelser. De 20 nedtecknade djupintervjuer med deprimerade pa-
tienter som även presenteras i avhandlingens artikel I & II.

Media porträtt. De 26 dagstidningsartiklar som porträtterade personer med 
depression och analyserades i artikel III.

•
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Medicinska artiklar. 82 vetenskapliga artiklar om depression i förhållande 
till genus var funna i en PubMed sökning av engelskspråkiga artiklar år 
2002. Deskriptorerna var Depress* AND (sex OR wom* OR gender OR 
man OR men OR female OR male OR feminis*); sökningen begränsades 
till titlar. Artiklarna analyserades både med kvantitativ och med kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; M. Q. Patton, 2002). För 
en mer utförlig beskrivning av metoden samt fynden, se Hammarström, 
Lehti, Danielsson, Bengs, & Johansson (2009). 

För att systematiskt utforska hur det ”talades om” depression i patientberät-
telserna, tidningsartiklarna och medicinskt vetenskapliga artiklarna, gjordes 
en diskursanalys efter en modell föreslagen av Potter & Wetherell (1987). Dis-
kursanalys söker fånga hur begrepp, berättelser och fakta skapar förståelse och 
förklaringar. Vårt specifika syfte var att upptäcka förklaringar till depression i 
förhållande till genus i dessa berättelser och artiklar och att därefter jämföra 
dessa förklaringar och formulera fruktbara hypoteser.

I genomläsningen av de olika textmaterialen framkom att ord som ”förstå” och 
”förklara” ett fenomen (som depression) kan ligga på olika plan och får därmed 
olika betydelser. Vi började med att koda ord och uttryck som relaterade till 
hur man kan förstå depression. Vi fann tre förklaringskategorier: att beskriva 
och ”ringa in” företeelsen, att söka orsak-verkan och att kontextualisera och 
problematisera företeelsen.

I nästa fas gjordes en ny genomläsning av de olika datamaterialen för att iden-
tifiera mönster för hur dessa tre ansatser till att förklara depression förhöll 
sig till genus i de olika diskurserna, dvs bland patienter, i mediaporträtt och i 
vetenskapliga artiklar. I denna process diskuterade vi överensstämmelser men 
också oförenligheter, undantag och motsägelser, och därmed omformulerades 
fynden. De genusrelaterade diskurserna presenteras i tabell 2, artikel IV. Vi 
har sökt öka trovärdigheten i analysen genom att göra rösterna från de olika 
arenorna hörda i citat från intervjuer eller textavsnitt (Potter & Wetherell, 1987) 
samtidigt som vi försökt separera dem från våra egna tolkningar.
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I. Beyond weeping and crying: a gender analysis of expressions of 
depression. Danielsson, U., & Johansson, E. E.

I denna artikel analyserades intervjuer med deprimerade primärvårdspatien-
ter med avseende på symtomuttryck. Till viss del var upplevelsen av depres-
sion likartad för män och kvinnor; de kände sig alla pressade av höga krav. 
Vi fann tre olika teman där symtombeskrivningarna varierade i relation till 
genus och socioekonomisk status: kroppsliga uttryck, känslomässiga uttryck 
och självbilden. Tabell II i artikel I sammanfattar tendenser och mönster i 
materialet.

Det oftast förekommande temat, ”kravmärkt”, som återkom i alla berättelserna, 
handlade om höga krav och förväntningar. Oavsett genus och social ställning 
beskrev både kvinnor och män de krav som ställdes på dem, både av dem själva 
och av andra, som överväldigande. För att anses som kompetent kände infor-
manterna att de måste ”klara allt” och trots att de överskred sina gränser och 
”gjorde våld” på sig själva kände de sig otillräckliga. 

Även om kraven på den egna perfektionen var gemensam för de deprimerade 
så fanns det skillnader i innehåll och tonläge i berättelserna i relation till genus 
och social bakgrund. Tendensen var att kvinnorna med akademisk utbildning, 
trots att de beskrev sig utmattade av krav både i arbetet och i hemmet, ändå 
förmedlade en känsla av optimism och självtillit.  Kvinnorna ur arbetarklassen 
var i hög grad familjeorienterade, kände sig misslyckade också i modersrollen 
och uttryckte mer pessimism och självkritik.

Männen ställde också höga krav på sig själva. Männen med hög utbildning 
och inkomst talade mest om arbetet. Familj och barn fanns sällan med i deras 
berättelse. ”Att arbeta ihjäl sig” framställdes i det närmsta som en merit och 
beskrevs i heroiska ordalag. När de trots sin satsning och envishet hamnat i 
depression, var de besvikna på sig själva och såg få utvägar. Tonen var modfälld 
och pessimistisk. Männen från arbetarklass hade också en stark önskan att vara 
till lags, med höga krav både i arbetet och i privatlivet. Trots alla umbäranden 
beskrev dessa män dock möjliga utvägar. Berättelsen andades öppenhjärtighet 
och optimism.

Alla berättade om kroppsliga symtom som varit främmande och skrämmande 
och att det ofta varit dessa symtom som fått dem att söka hjälp. Männen talade 
mer om sina kroppsliga symtom än vad kvinnorna gjorde. Det handlade mycket 
om tryck över bröstet, andningen, hjärtat eller högt blodtryck. 
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Kvinnorna talade inte lika mycket om sina fysiska besvär. När de beskrev 
hur det kändes i kroppen, talade de däremot hellre om mer ospecifika besvär 
som ”ont i magen”, illamående och yrsel. Kvinnorna hade många fler ord och 
uttryck för att beskriva sitt känslomässiga mående än männen hade.  Både 
arbetarklass- och medelklasskvinnorna beskrev en trötthet som gränsade till 
känslomässig avskärmning. Känslan av ”att inte klara av någonting”, inte 
ens sina närmaste och hemmet, var socialt stigmatiserande. Skam och skuld 
återkom ständigt.

Männen beskrev i högre grad känslor av lättväckt irritation och aggressivitet, 
både på jobbet och hemma. Få män tog ordet skam i sin mun, men det fanns en 
rädsla för att göra bort sig i deras berättelser. Att gråta var att förlora ansiktet 
och att vara svag och deprimerad, ”det är ingenting för en karl…”.

Kvinnor och män som vi intervjuade delade upplevelsen av att ha dålig själv-
känsla, men de talade om sin osäkerhet på skilda sätt. Tydligast visade det sig 
bland kvinnorna från arbetarklass och männen från medelklass. Kvinnorna 
från arbetarklass intog en självutplånande attityd. De såg sig själva som 
hjälplösa, osäkra och hade dåligt självförtroende. Många av männen, särskilt 
från medelklass, framhöll däremot sin forna kompetens i arbetet, inte utan 
en viss stolthet: ”Jag verkade i en expansiv bransch där det fanns oändligt 
med pengar.” 

Arbetarklasskvinnorna undervärderade sina egna yrkesinsatser medan männen 
från medelklass överdrev sina. Utblåsta eller uppblåsta, men lika fullt klagade 
de över sin oförmåga att sätta upp rimliga gränser för sig själva – att stanna upp 
vid tillräckligt bra och känna sig nöjda med det.

II. Struck by lightning or slowly suffocating – gendered trajectories 
into depression. Danielsson, U., Bengs, C., Lehti, A., Hammarstrom, A., & 
Johansson, E. E.

Artikel II analyserade hur deprimerade patienter beskrev orsakssammanhang 
och insjuknandeförlopp. Inledningsvis sa de flesta att de inte kunde ge någon 
förklaring till varför de var deprimerade. De hade ofta inte ens förstått att de var 
deprimerade. Men efterhand framkom omständigheter som de trodde bidragit, 
som trauman, familjehistoria, årstidsväxlingar (mörker eller ljus), arbetsrelate-
rad press, mobbing, fysiska upplevelser, känslor och personlighetsdrag. 

I analysen utforskades likheter och skillnader i informanternas berättelser. 
Huvudkategorin genusmärkta vägar till depression baserades på hur de depri-
merade männen och kvinnorna beskrev sitt insjuknande och dess ursprung. I 
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figur I, artikel II presenteras en modell utifrån depressionsberättelsernas förlopp 
och ursprung. Dimensionerna plötsligt – smygande och utifrån – inifrån, utgör 
axlarna i fyrfältsmodellen.

Fälten alstrade fyra symboliska berättelser kring hur informanterna förklarade 
sin sjukdom och på vilket sätt de insjuknade: träffad av blixten (yttre orsak, 
plötsligt förlopp), tärande mörker (yttre orsak, smygande förlopp), blackout 
(inre orsak, plötsligt förlopp) och långsam kvävning (inre orsak, smygande 
förlopp). Den utsträckning i vilken de olika typberättelserna förekom bland 
kvinnor och män tyder på genuskodade vägar till depression.

I berättelsen benämnd ”träffad av blixten” hade informanterna drabbats av 
yttre omständigheter som var utom deras kontroll. Exempel som gavs var ar-
betsgivarens konkurs, aktiefall på börsen, anklagelser för sexuella övergrepp, 
och vanligast, övermäktiga krav på arbetet. De kom ofta ihåg exakt tidpunkt och 
beskrev händelsen i dramatiska ordalag. Det var en skrämmande upplevelse, 
som ”en blixt från en klar himmel” och ofta med akuta kroppsliga symtom som 
bröstsmärtor, magsmärtor, andningssvårigheter. Denna typ av berättelser för-
medlades mestadels av män. Alla i den här kategorin prioriterade arbetet och 
upplevde arbetsrelaterad press och stress. Familjeangelägenheter nämndes 
sällan som anledning till sjukdom. 

Två kvinnors berättelser passade i den här kategorin. Båda hade karriärer inom det 
akademiska fältet. De talade om sina dubbla arbetssfärer – hem och arbete – men det 
var outhärdliga arbetsförhållanden som var anledningen till deras svårigheter. 

Typberättelsen ”tärande mörker” betonade också ett ”yttre” ursprung, dvs något 
som inte gick att påverka, men debuten var smygande och depressionen hade 
ibland varit återkommande. Depressionen sågs utlöst av olika tärande omstän-
digheter, t ex årstidsvariationer, tunga sociala omständigheter i familjen eller 
trakasserier och mobbing.  

Till denna kategori, där sjukdomen sågs som oförskylld, hänförde vi även de 
berättelser som förmedlade att omständigheter drabbade kroppen, pga ärftlig 
sårbarhet eller hormonsvikt i kortisolsystemet. Både kvinnor och män beskrev 
denna typ av berättelser.

”Black out”- berättelserna beskrev en plötslig debut av något som hade sitt 
ursprung inifrån, från det egna sinnet. Det beskrevs som oförklarliga ångestat-
tacker, panik och starka känslomässiga och psykiska upplevelser. Den här ka-
tegorin innefattade få informanter och enbart kvinnor. En av kvinnorna kände 
sig självmordsbenägen och trodde sig vara nära förlora förståndet. 
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Den fjärde typen av sjukdomsberättelser, ”långsam kvävning” förekom enbart 
bland kvinnor. Depressionen kom smygande, var som en negativ spiral som suc-
cessivt kvävde livslusten. Källan var inifrån kommande, hade att göra med det 
egna sättet att förhålla sig i livet. De talade om sig själva i nedsättande termer, 
anklagade sig själva och använde uttryck som ”jag är väl lat”, ”alltid trött”, el-
ler ”misslyckad”. Trots att några av dessa kvinnor också beskrev smärtsamma 
händelser, som sexuellt övergrepp, ansåg de ändå att orsaken till deras sinnes-
tillstånd var att finna i deras egen personlighet, t ex ”kvinnor/flickor tar saker 
alltför allvarligt”. De var tyngda av skuld och skam känslor, som ofta relaterades 
till oändliga kvinnliga förpliktelser. 

Sammanfattningsvis fann vi informanternas förklaringar till sin depression 
starkt genuspräglade. Männen var mer benägna än kvinnorna att beskriva sig 
som drabbade av en sjukdom. De kände att de var offer för krafter utifrån och 
att deras kroppar var svårt ansatta. Med få undantag beskrev de deltagande 
kvinnorna depression primärt som en vidhäftande trötthet som utgick från per-
sonligheten. De anklagade sig själva och ansåg därmed sig själva som ansvariga 
för sin depression.
   
III. Gendered portraits of depression in Swedish newspapers. Bengs, 
C., Johansson, E., Danielsson, U., Lehti, A., & Hammarstrom, A.

Artikel III identifierade fyra teman i svenska dagstidningars porträtteringar av 
depression: att uppvisa en lyckad fasad, upplevelsen av en krackelerande fasad, 
att förlora och återta kontroll och att förklara sjukdomen. Bilden av depression 
både upprätthöll och utmanade traditionella genusstereotypier. 

Berättelserna om kvinnor var fler och mer detaljerade, relationella, emotionellt 
orienterade och förkroppsligade. Förklaringarna vävde samman både yttre och 
inre faktorer. Yttre omständigheter innefattade för mycket arbete och stress 
ofta förbundna med höga krav, brutna relationer eller en kärlekslös barndom.  
Inre omständigheter hade biologiska eller psykologiska orsaker. Biologiska 
orsaker handlade ofta om hormonsvängningar, ibland serotonin eller om värk 
och kroppsskada som till exempel whiplash skada. Kvinnornas situation kunde 
också vara inbeskriven i en större sjukdomskontext som ätstörning, dysfori, 
psykos och manisk depression eller i samband med läkemedelsanvändning av 
värktabletter, lugnande, ångestdämpande, sömnmedicin, och p-piller. I dessa 
porträtt av kvinnor förlades även orsaken till den egna personligheten.  

Beskrivningen av männen var fattigare på emotionalitet och på uttryck. Förkla-
ringarna till depression var få, de beskrev i stället en mer dramatisk debut av 
depressionen. Orsakerna var yttre och främst för mycket arbetet och stress. 

•
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Det första temat var den lyckade fasaden. Porträtten framställde de deprimerade 
som framgångsrika personer, såväl vanligt folk som berömdheter. Männen be-
skrevs som högpresterande både när det gällde arbete och utbildning.  Männens 
nära relationer handlade mest om goda relationer till barnen och till föräldrarna. 
De handlade mindre ofta om relationer till makor eller partners. 

Kvinnorna beskrevs också som högpresterande inom olika områden med ett 
rikt socialt liv. De hade bra utbildningar, välbetalda jobb och var kompetenta. 
Beskrivningen av de nära relationerna var centrala i berättelserna om kvinnor 
och centrerade kring den egna familjen, barnen och partners eller makar, men 
föräldrar och vänner nämndes också. Relationerna porträtterades ofta på ett 
mycket positivt sätt. 

Det andra temat, krackelerande fasad, relaterade till en gömd och ibland mörk 
insida som skymtade bakom den lyckade fasaden – ett tema som anfördes 
mer i kvinnornas berättelser. Kvinnornas lyckade yta stod i kontrast till deras 
känslor av vilsenhet och att inte veta vilka de var och vad de ville. De kände inte 
att de passade in, var inneslutna eller avskärmade från omgivningen. Männen 
porträtterades som mindre upptagna av sina inre känslor. 

Det tredje temat, förlora och återvinna kontrollen, beskrev ”depressionsresan” 
– hur sjukdomen började och utvecklades. För männen beskrevs en känsla av 
att förlora kontrollen. De flesta männen uttryckte att depressionen var oväntad. 
Även i tidningsporträtten användes metaforen ”träffad av blixten”, dvs plötslig 
debut, dramatik och en rörelserelaterad bild. Flera av männen framhöll sängens 
betydelse som den plats där allt började och där de tillbringade stor del av sin 
tid.  Fysisk kollaps var framträdande, vilket fått både fysiska och emotionella 
innebörder. Män beskrevs också som sårbara, osäkra, rädda och i behov av tröst 
och stöd. De framställdes som benägna att bli passiva och förlita sig på andra 
för att få hjälp i vården. 

Kvinnors depression beskrevs som smygande eller återkommande, t ex i relation 
till årstiderna eller till menscykeln.  Kvinnor drabbades inte av plötsligt fysiskt 
sammanbrott utan kvinnors känslor förkroppsligades; det var emotionerna 
som ledde till brist på energi och apati. Precis som i intervjuerna förekom skam 
och skuld ofta i artiklarna om kvinnor. Andra mänskors reaktioner, tankar och 
åsikter om svaghet och depression framhölls som mycket viktiga för kvinnorna.  
Kvinnorna beskrevs även uppleva skuld och skam i relation till tillkortakom-
manden i mammarollen. 

Kvinnorna framställdes som kapabla. De återvann kontrollen över sina liv, vid-
tog själva åtgärder för att bekämpa sjukdomen genom att aktivt söka medicinsk 
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eller psykologisk hjälp och de var reflekterande. Några beskrev att de genom att 
berätta om sitt tillstånd för andra och även lyssna på andra återfick kontrollen 
över sina liv och sin självkänsla. Männen beskrevs i de flesta fall som inte lika 
angelägna att sprida sin kunskap eller använda sin erfarenhet till att hjälpa 
andra. 

Det fjärde temat att förklara sjukdomen, förekom i förhållandevis få artiklar. 
För männen var de enda uttalade orsakerna arbets- och stressrelaterade. Inga 
andra möjliga förklaringar gavs i artiklarna om män.

Två tredjedelar av artiklarna om deprimerade kvinnor gav förklaringar till livs-
situationen i form av yttre omständigheter som arbetsöverbelastning och stress, 
ibland sammanvävda.  Men ofta anfördes inre förklaringar som biologiska eller 
fysiologiska faktorer, ofta relaterade till reproduktionen (menstruation, post-
partum depression) och hormonnivåer. Smärta ansågs också vara en orsak till 
depression. En del kvinnor förlade även orsaken till sig själva och refererade 
till att vara speciella personlighetstyper. 

I media-porträtten framställdes således orsakerna till depression som yttre 
faktorer för männen, medan såväl yttre som inre för kvinnorna. Porträtten var 
delvis stereotypa, men visade också andra bilder: t ex av kapabla kvinnor och 
sårbara män.  

IV. Gaps between patients, media, and academic medicine in dis-
courses on gender and depression: a metasynthesis. Johansson, E. E., 
Bengs, C., Danielsson, U., Lehti, A., & Hammarstrom, A. 

Data från tre olika material analyserades – patientintervjuer, mediaporträtt och 
vetenskapliga artiklar. Fynden i studie I-III jämfördes med de förklaringar som 
diskuterades i medicinska artiklar. Analysen av samlade data visade att förkla-
ringar/förståelse skrevs fram på olika sätt; som a) definitioner, dvs hur man 
beskriver, känner igen och avgränsar depression, som b) orsakssammanhang  
och i c)  problematiseringar av depressionskontexten.  

Det fanns både likheter och skillnader i sätten att förstå depression i de olika 
diskurserna som framgår av tabell 1, artikel IV.  I lekmannadiskurserna 
(patient och media) framkom en vaghet i att känna igen och definiera vilka 
symtom och känslor som var tecken på sjukdom och vad som var en del av 
livet. Lekmännen förlitade sig till läkare att utreda och ställa diagnos. De 
vetenskapliga artiklarna problematiserade i liten utsträckning definitionen 
av depression, utan refererade till konsensus i diagnostiska kriterier och 
skattningsinstrument.

•
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Vad gällde etiologi till depression beskrevs i lekmannadiskursen genomgående 
en upplevelse av höga krav som orsak, men även andra yttre och inre faktorer 
som kunde ha påverkat förloppet. Komplexiteten i hur olika faktorer samverkar 
i utvecklingen av depression hos enskilda individer problematiserades. I media 
porträtten diskuterades även hur depression kan relateras till det moderna 
samhällets högt ställda krav. 

Genusanalysen visade på skillnader i resonemang kring depression hos kvinnor 
och män i de tre diskurserna (se tabell II, artikel IV). Både i patientintervjuerna 
och i mediaporträtten, var beskrivningarna av kvinnornas och männens symtom 
ofta återspeglingar av genusstereotypier, t ex i uttrycken för självkänsla och i 
metaforer som ”träffad av blixten” (för män). Männen var mer benägna än kvin-
norna att övervärdera sina tidigare prestationer i jämförelse med den aktuella 
känslan av värdelöshet. Kvinnorna hade en tendens att nedvärdera sig själva.

Vad gällde orsakssammanhang fanns stora likheter i patient- och mediadis-
kurserna med beskrivningar av ”inre” och ”yttre” orsaker till depression. Inre 
orsaker var t ex emotioner, sätt att reagera och personlighet, yttre orsaker var 
relaterade till hur stressande händelser och livsvillkor satte kroppsliga spår. 
Mäns sammanbrott relaterades i huvudsak till en orealistisk arbetsbörda; kvin-
nors till upplevelser av skam och skuld, självanklagelser och till personlighet. 
I mediaberättelserna gavs även biologiska och fysiologiska förklaringar till 
depression hos kvinnor, med särskild betoning på reproduktiva aspekter.

I de medicinska artiklarna var sökandet efter orsaksrelationer mer fokuserat. 
Huvuddelen av de medicinska artiklarna handlade (39 av 82) om biologiska 
förklaringar. Diskursen dominerades av forskning kring könshormoner och 
depression. Trettio artiklar handlade om sociokulturella förklaringar till depres-
sion i förhållande till genus; om förlust av föräldrar, dåliga parrelationer, våld, 
drog och alkohol missbruk. Socioekonomiska faktorer som dålig utbildning, 
låg inkomst och fattigdom behandlades i några epidemiologiska studier. Där 
diskuterades ”kvinnliga rollförväntningar” som dubbla roller, ensam mamma, 
men även arbetsstress, och brist på hälsovård. Artiklar om psykologiska orsa-
ker fokuserade på kvinnors inre tillkortakommanden: deras förödande coping 
strategier, sårbarhet, dåliga uppfattning om kompetens, (o)tillfredsställelse med 
utseende, ångest och neuroticism. 

Metasyntesen belyste att förklaringsmodellerna är genuskodade. Både pa-
tienternas och medias berättelser har genusstereotypa drag; att kvinnor blir 
deprimerade beror på en grubblande personlighet, medan män drabbas av yttre 
press.  Mediebilderna var ställvis mer nyanserade, där lyftes mäns sårbarhet 
fram och kvinnors relationella och kommunikativa kapaciteter sågs som resur-
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ser i tillfrisknandet. Den medicinskt vetenskapliga diskursen behandlade i liten 
utsträckning genuskonstruktioner utan fokuserade på biologiska faktorer, fram-
för allt könshormoners inverkan. Psykologiska och epidemiologiska analyser 
fokuserade i högre utsträckning på kvinnors ”inneboende sårbarhet” relaterat 
till reproduktionsförhållanden (menstruation, partnerskap, barnafödsel, me-
nopaus)  än på socioekonomiskt ojämställda maktförhållanden. 

Den tredje ansatsen att förstå depression fokuserade på kontextuella interak-
tioner. Patienterna relaterade sällan depression till en enstaka faktor. I stället 
presenterades en komplex väv av interagerande omständigheter. Till exempel 
en familjehistoria med melankoli i kombination med höga krav i arbetet eller i 
familjen och personlighetsdrag som att vara för ambitiös eller för känslig, samt 
följder av fysisk smärta, och (för kvinnor) hormonnivåer. Män tenderade att 
fokusera på yttre orsaker, medan kvinnor anklagade sig själva. Det fanns varia-
tioner i sättet att uttrycka depression som hade samband med utbildningsnivå 
och ekonomisk status. 

Högpresterande personer porträtterades i media i en social kontext där samhället 
ställde höga krav. Stress i vardagslivet framställdes som bakgrund till ”kontroll-
förlust” och att bli deprimerad. För kvinnorna var det deras nära relationer med 
barnen, partners, föräldrar och vänner liksom deras framgång i arbetet som 
framställdes och kontrasterades i förhållande till den lyckade fasaden. Mäns 
framgång i välbetalda jobb relaterades mer sällan till deras privata liv.

Olika aspekter av skam gav exempel på hur depression kontextualiserades i 
lekmannadiskursen. Skam förekom i alla tre förklaringsmodellerna: som ett 
symtom (skamkänslor), en orsak (för mycket grubblande om otillräcklighet) 
och som ett socialt stigma. För många av de intervjuade kvinnorna var skam 
förbundet med en känsla av värdelöshet och självanklagelse.  

De medicinska artiklar som handlade om biologiska processer problematiserade 
sällan fynden till en sociokulturell kontext. Forskning om psykologi och bete-
ende behandlade många orsaker till genusrelaterade skillnader i förekomsten 
av depression, men fortfarande från ett individuellt perspektiv. Artiklar som 
undersökte sociokulturella faktorer var mer kontextualiserande och diskuterade 
mer än en orsak till depression. Skam behandlades i några medicinska artiklar; 
till exempel hur traditionella maskulinitetsnormer påverkar symtompresenta-
tion och kan göra det svårt för män att söka hjälp.

Det samlade intrycket av metasyntesen var att en övergripande modell där inter-
aktionen av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer i utvecklingen 
av depression belyses saknas fortfarande men är en viktig utmaning.

•
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V. “My greatest dream is to be normal” - the impact of gender on 
depression narratives of young Swedish women and men. Danielsson, 
U., Bengs, C., Samuelsson, E., & Johansson, E. E. 

Artikel V beskriver hur deprimerade ungdomar i en övergångsperiod från barn-
dom till vuxenhet resonerade kring förväntningar, identitet, känslor, relationer, 
beroende och självständighet. Det gällde bilden av dem själva, liksom deras 
familj och vänner och den avslöjade normativa förväntningar. 

Figur 1 i artikel V beskriver hur huvudkategorin strävan att var normal intera-
gerar med de fem underkategorierna: krävande bilder, identitetsgrubbel, över-
väldigande känslor, drömmar om en vanlig familj och skaffa ett nätverk.

I sina berättelser refererade både tjejerna och killarna till bilder i media som 
metaforer för egna depressionsupplevelser, men valet av bilder skilde sig åt. 
För tjejerna var bilden av depression ofta tagen från film eller veckotidningar: 
en gråtande, sårbar kvinna, beroende av andra, som inte levde upp till förvänt-
ningar och normer om prydlighet och goda dagliga rutiner. Tjejerna tyckte att 
de kvinnor som porträtterades i media var mycket värre däran än de själva. 
Delvis identifierade de sig själva och delvis tog de avstånd. 

Killarna kunde beskriva samma situation – liggande i sängen i ett ostädat rum 
– men beskrev det mer som sin egen erfarenhet. Killarna använde i högre ut-
sträckning bilder och metaforer från filmer som betonade manlighetsideal, t ex 
en ”Die-hard” attityd, att vara en ”Rambo” eller att ”kämpa med demonerna”. I 
depressionserfarenheterna gjorde de narr av sig själva och kunde likna sig vid 
misslyckade seriefigurer.

Dessa bilder av depression, som antingen försvagade eller stärkte självkänslan, 
signalerade olika referenser och identifikationsobjekt för kvinnor och män. 
Dessa genuskodade bilder överensstämde med deras egna uttryck och sätt att 
tala om depression, liksom med deras hjälpsökande beteende. Informanterna 
tillbringade mycket tid med att grubbla över identitetsfrågor och självbild. Deras 
allt överskuggande önskan var att vara normal, att vara och uppföra sig som 
andra och att vara accepterad. Ungdomarna antydde i sitt tal att det fanns – 
inte klart uttalade men synnerligen närvarande – koder och regler om hur man 
skulle bete sig för att anses som ”normal”. Tankar om utseende, handlingar och 
relationer tog mycket energi i vardagen. Att tala om sina känslor och tankar var 
lätt för de flesta tjejerna. Samtidigt var deras förmåga att kommunicera och att 
reflektera ibland nedvärderad både av dem själva och av killarna, som ansåg 
”ältande” som fruktlöst. Killarna beskrev också hur de grubblade, men de pra-
tade inte med andra om sina bekymmer utan försökte klara av dem själva. Den 
ensamma kampen var ett återkommande tema bland killarna. 
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Berättelserna uttryckte överväldigande känslor. Tjejerna talade öppet om känslor 
av skam, främst relaterade till deras kroppar och till sexualitet. Tjejerna uttryckte 
missnöje med sina kroppar och sitt utseende. De avundades killarna som de 
ansåg vara lättsamma och obekymrade om sitt utseende. Killarna talade sällan 
direkt om skamkänslor. Men de kunde berätta om genanta situationer när det 
gällde sexualitet eller relationer, men det gällde sällan kroppen. De unga infor-
manterna förväntade sig att sexualiteten skulle vara oproblematisk och tog det 
för givet att sex skulle fungera och vara skönt från första försöket. Både tjejer 
och killar talade om sexuella misslyckanden som knäckt självkänslan.

Tjejerna uttryckte känslor av ångest och oro över saker och förhållanden i livet 
som de inte hade någon kontroll över. De kände mycket ansvar och oroade sig 
över sin framtid. De hade extremt höga krav på sig själva och satte dem i sam-
band med hur de mådde. Killarnas berättelser var mer relaterade till aggressiva 
emotioner. De beskrev hur de kämpade för att vara ”on top”, att bli ”hårda” och 
att skyla över den ledsenhet och sårbarhet de upplevde. Ilska, irritation och 
fysiskt våld uttrycktes med klichéer som att vara ”bad boy” eller ”macho”. 

Många av killarna uttryckte att de skämdes över känslor av att var ledsen och 
nere. Det var svårt och ovant att tala om känslor och avslöja hur sårbara och 
osäkra de kände sig. Men några kunde tillstå att det kunde vara skönt att få dela 
sina tillkortakommanden och svagheter och försökte prata med andra om hur 
de egentligen kände. 

En annan viktig källa till normativt inflytande framkom i beskrivningarna 
av familjen, och vad de ansåg som ”normalt” och acceptabelt uppförande för 
mammor och pappor, och således även för dem själva i deras övergång till att 
bli vuxna. I verkligheten kom ungdomarna från varierande familjebakgrunder, 
ofta med en ensamstående förälder. Ungefär hälften av dem hade föräldrar med 
egna problem som stressproblematik, sjukskrivning, alkoholproblem eller ar-
betslöshet. Trots varierande hemförhållanden, delade ungdomarna stereotypa 
beskrivningar av föräldrarnas genusmönster; mamman beskrevs ofta som nära 
och känslig för andras behov, pappan ofta som frånvarande och oengagerad. 
Normer för kvinnlighet som dessa beskrivningar av mammorna antydde var 
något som tjejerna och killarna relaterade till, både som positivt och negativt. 
En mamma skulle finnas till hands när man behövde henne men å andra sidan 
var det svårt att anförtro sig till henne, eftersom hon oroade sig och då blev 
stressad. Ungdomarna, både tjejerna och killarna övervägde mammans even-
tuella reaktioner – överdriven oro eller ilska – och höll, både tjejer och killar, 
de verkligt svåra upplevelserna eller problemen för sig själva. Killarna uttryckte 
sällan närhet till vare sig mamma eller pappa, men de gav samma motiv som 
tjejerna till varför de tvekade att anförtro sig till sina mammor. 

•
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Trots att papporna uppfattades som frånvarande och utanför familjen, beskrevs 
papporna ofta med positiva förtecken, till exempel som lugna, starka och trygga. 
I stället för att söka förståelse i personliga samtal, beskrev många killar hur de 
agerade ut sin frustration i bråk och gräl med pappa. De flesta ungdomarna 
antydde att pappor inte fick visa sig sårbara. Emellertid fanns det i deras berät-
telser exempel på omformuleringar av genusrelationerna med situationer av 
kraftfulla mammor och varma möten med pappor. 

Tjejerna i studien verkade ha ett nära socialt nätverk, men en del var kritiska till 
vad de uppfattade som förväntat mönster i vänskapen, nämligen att ha en bästa 
vän och att vara tillsammans två och två. En tjej berättade om rivaliteten mellan 
tjejer och avundades det kamratskap hon föreställde sig att killarna hade.

Ungdomarna uttryckte en önskan och ett behov att prata med någon annan 
än föräldrarna om hur de kände. Tjejerna framhöll systrar, vänner, släktingar 
och pojkvänner som viktiga när det gällde att få hjälp att klara ut saker, och de 
nämnde även betydelsen av internet som en plats där de kunde chatta med vän-
ner om hur de mådde. Killarna beskrev framför allt flickvännen som ”livlinan”, 
som den som kunde se igenom en. Några killar menade att miljön i lagsport, 
religiösa sammanhang eller att vara ”nördig” tillsammans med en nära vän, var 
ett sätt att slippa undan inflytandet från ”bad boys”. 

Alla ungdomarna bekräftade behovet av att ha en vuxen att tala med. De uppskat-
tade att få träffa och prata med professionella i skolan eller på Ungdomshälsan. 
Att ha en möjlighet att få prata om sina känslor och vardagsproblem och om att 
hantera krav och förväntningar verkade särskilt viktigt för killarna som hade få 
relationer och miljöer där de kände att de kunde öppna sig. 



•
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DiskUssiOn

Syftet med min avhandling har varit att utforska genus betydelse för innebörden 
och förståelsen av depression utifrån olika perspektiv; i patientberättelser, i 
mediaporträtteringar och i medicinskt vetenskapliga artiklar. Fynden förevisar 
att de sätt på vilket depression förstås och presenteras av deprimerade kvinnor 
och män själva och i media återspeglar sociala, normativa konstruktioner av 
kvinnlighet och manlighet. Men det finns också tendenser till gränsöverskri-
danden och förändringspotential i såväl individuella attityder som i sociala 
interaktioner.

Frågor om normalitet och om skam gick som underströmmar igenom våra 
lekmannaberättelser. Patientberättelser har tidigare beskrivits som mångsidiga 
och holistiska, där sociala faktorer särskilt betonas (Kangas, 2001). Vi fann att 
den medicinska forskningen belyser biologiska könsskillnader men mer sällan 
betydelsen av genus i depressionsuttryck och för att förstå prevalensskillnader. 
Det finns därmed ett glapp mellan lekmannadiskursen och den medicinskt 
vetenskapliga diskursen.

Utifrån en diskussion av de genusstereotypier och mönster som omgärdar vårt 
samhälle och bidrar till att forma normalitetens känslomässiga uttrycksmöj-
ligheter hos våra informanter, vill jag förmedla tankar och frågor kring vad ett 
genusmedvetet förhållningssätt i primärvården skulle kunna innebära.
 
stereotypa genusmönster
Patientintervjuerna och mediaporträtten både förstärkte och utmanade genus-
stereotypier som att kvinnor har lättare tala om sina känslor och söka hjälp, 
medan män är mer fåordiga om det personliga och förväntas ”klara sig själva”. 
Detta framkom i såväl intervjuer som mediaporträtt. Till exempel talade kvin-
norna mer om skam än män gjorde och speciellt unga kvinnor uppgav att de 
hade fler att prata med om sina problem. Men vi fann också motbilder som i 
likhet med fynd hos Emslie et al. (2006) visade att män är öppna och talar om 
sina emotionella svårigheter när de bereds möjlighet. I våra intervjuer var det 
tydligast hos de unga männen, som uppskattade att få möjlighet bryta sin tyst-
nad och ensamhet. I tidningsporträtt beskrevs män som sårbara och i behov av 
hjälp och stöd och att kvinnors sociala och kommunikativa förmågor inte bara 
var hjälpsökande utan en resurs i självhjälpsaktiviteter.

De bilder och metaforer som framkom i lekmannaberättelserna återspeglade 
traditionella genusmönster. Att förstå sig som oförskyllt drabbad av blixten, som 
många av männen gjorde, förlägger orsaken utanför det egna jaget. Kvinnor, 



Diskussion34

som i högre utsträckning upplevde att den fasad som krackelerade avslöjade en 
mörk inre personlighet, bar själva skulden och skammen. De intervjuade kvin-
norna och männen poängterade olika normer och viktiga krav för kvinnor och 
män i samhället, som bilden av den ”goda, nära och hemmavarande modern” 
eller ”den framgångsrike mannen”. Dessa krav gav i samband med depression 
upphov till både skam och social stigma. Liknande bilder som våra har beskrivits 
av andra som inåtagerande respektive utåtagerande förhållningssätt hos kvinnor 
och män (Brownhill, Wilhelm, Barclay, & Schmied, 2005; Costa, Terracciano, 
& McCrae, 2001; Courtenay, 2000). Men vi fann också motbilder som beskrev 
kvinnor som aktiva och mer åt det extroverta hållet och män som introverta, 
sårbara och passiva. 

Massmediala bilder och berättelser har stort inflytande när det gäller att för-
medla information, kunskap och berättelser om hälsa och sjukdom (Gattuso, 
Fullagar, & Young, 2005). I Metzls (Metzl & Angel, 2004) studie av populärpress 
förklaras depression som en slags kvinnlig brist orsakad av fyra ”M”: ”married, 
mothers, menstruators or menopausal”. Medialiseringen av depression som 
genuskodad har också beskrivits i relation till veckotidningar (Gattuso et al., 
2005) med individualiserade förklaringar som bygger på personlig otillräcklig-
het som orsak till depression och som ett problem att lösa på egen hand. Våra 
kvinnliga informanter återspeglade denna psykologiserande tolkning, där den 
egna personligheten anklagades. Läkemedelsannonser speglar och upprätthål-
ler bilden av kvinnor som målgrupp för depressionsbehandling. Flera studier 
har visat att det i huvudsak är bilden av en kvinna och hennes otillräcklighet 
att klara vardagens krav som får ge ansikte åt depressionssjukdomen (Lovdahl 
& Riska, 2000; Probyn, 2005; Sandström & Johansson, 2004).

Medias inflytande märktes också i informanternas berättelser med återkom-
mande bilder och liknelser från film, TV och tidningar. Särskilt i ungdomarnas 
berättelser hade mediabilder stor betydelse. De påverkade både deras syn på 
depression och synen på sig själva. Tjejerna tvekade dock inför att identifiera sig 
med bilden av den deprimerade kvinnan så som hon framställs i media – ensam, 
gråtande och oförmögen att sköta sitt vardagsliv. Killarna hade däremot inga 
bilder av deprimerade män att förhålla sig till. De refererade i stället till media 
som normativa uppmaningar till manlighet och styrka: ”Rambo” som macho-
ideal, en ”Die hard” attityd om att själv brottas med sina inre demoner. Det var 
metaforer som stärkte självförtroendet och färgade beskrivningar av tidigare 
prestationer på ett överdrivet ”uppblåst” vis. 

Mediabilders inflytande har beskrivits i relation till identitetsskapande och 
sexualitet (Bengs, 2000; Gauntlett, 2008). Idoler och förebilder används av 
unga människor i deras strävan efter oberoende och självständighet, men 
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idolporträtten visar ofta på klichéeartade, individualistiska lösningar. Detta 
gav våra manliga informanter prov på, när de likställde beroende med svaghet 
och kvinnlighet.

Vi fann alltså att de olika förhållningssätten – patienternas, media och medicin-
ska – på olika sätt bidrog till en förståelse av genusskillnaderna i depression. I 
lekmannaberättelserna är sätten att tala om, beskriva och uppleva depression 
starkt genuspräglade och såväl symtom som tankar om orsak är kopplade till 
föreställningar och normer kring vad det innebär att vara kvinna och man. Den 
medicinskt vetenskapliga diskursen förhåller sig framför allt till biologiska 
förståelsemodeller, utan att sätta depression i ett större socialt kulturellt sam-
manhang. ”Gender” var ett sökord för att finna de vetenskapliga artiklar som 
studerades, men ordet användes oftast i betydelsen biologiskt kön. Hormoner 
och andra biologiska markörer dominerade de undersökningar vi granskade 
kring genusskillnader i depression. Som Lehti (2009) beskrivit i sin avhandling 
var det framför allt i artiklar med inriktning på etnicitet och kultur som ”gender” 
sattes i ett socio-kulturellt sammanhang.

Normalitet 

I medicinen förhåller vi oss ofta till normalt – avvikande, sjukt – friskt med stöd 
av statistiska normalfördelningar och referensvärden vad gäller t ex blodprover 
och röntgenbilder. Normalitet kan också betyda det mest förkommande, det 
vanliga eller anspela på det ”naturliga” eller funktionella. Psykisk hälsa och de-
pression, och vad som karakteriserar sjuk och frisk i dessa avseenden, kan inte 
fångas med provtagningar utan baseras till stor del på subjektiva upplevelser, 
värderingar, tolkningar och överenskommelser. Exempel på det är de kriterier 
och skattningsskalor som skapats för att avgränsa vad som ska diagnostiseras 
som depression, vilket jag återkommer till senare. Vad som inbegrips i normalitet 
är således en social konstruktion.

Genusnormer har stort inflytande i vår strävan att vara normala. Vi är alla 
beroende av att på något sätt få vara med i gruppen och i samhället. Trots att 
normalitet framstår som ett mjukt och föränderligt begrepp, hävdar Foucault att 
det kan vara ett effektivt vapen i maktutövning och repression (1977, 1979). 

Framför allt de deprimerade ungdomarna uttryckte själva denna strävan efter 
att ”vara normal”. De är i en fas i livet när de ska finna sin identitet och profil, 
vilken formas i interaktion med omgivningen. I berättelserna om att vara de-
primerade beskrev de spelregler och ”förhandlingar” kring vad som förväntas 
och vad det innebär att bli kvinna eller man. Att känna sig – eller räknas som 
– normal var viktigt för självkänslan, för att bli accepterad och för att känna sig 
lyckad. Skam däremot var förknippat med känslan av att vara utanför och att 
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inte passa in. I sina strävanden att vara speciella och normala på samma gång 
kämpade de deprimerade ungdomarna med för oss förvånansvärt stereotypa 
genusmönster. Gymnasietjejers kamp i den rådande genusordningen har av 
Ambjörnsson (2004) beskrivits som en arbetsam heltidssysselsättning. 

Föräldrarna var viktiga i de ungas berättelser, det fanns en stark längtan att 
de bara skulle finnas där, vilket även tidigare studier visat (Solantaus-Simula, 
Punamaki, & Beardslee, 2002; Wisdom & Green, 2004). Beskrivningar och 
förväntningar på mamma och pappa uppvisade traditionella genusstereotypier; 
papporna beskrevs som distanserade och slutna, mammorna som nära och den 
man eventuellt kunde prata känslor med. Samtidigt gav ungdomarna många 
exempel på icke-traditionella mönster i den egna familjen med en nära pappa 
eller en mamma ute i världen. Stereotypa förväntningar från omgivningen kunde 
kritiseras som alltför smala och inskränkande. Ändå kunde ungdomarna längta 
efter den traditionella bilden av en ”normal” kärnfamilj. 

Emotioner/statussköldar

Den emotionella upplevelsen av depression gavs varierande uttryck beroende 
på genus och social ställning. Känslor har betraktats som något att skämmas 
för i det moderna samhället, lika illa sedda som psykisk ohälsa (Goffman, 1963; 
Johannisson, 2009). Kraftiga emotionsyttringar har haft en något “ful” och 
lågklassig konnotation och något som har med kvinnlighet att göra. Ändå styr 
de vår tillvaro.

Emotionaliteten var tydlig i alla berättelser, i den narrativa tonen, vare sig den 
förmedlade hoppfullhet eller pessimism (Crossley, 2000). De fyra symbol-
berättelserna i våra vuxenintervjuer var alla mättade med starka emotioner. 
Informanterna valde olika sätt att förhålla sig till och uttrycka sin bräcklighet 
och sårbarhet. De som upplevde sig “träffade av blixten” behöll sin stolthet och 
behövde inte skämmas över att visa upp sin situation och kunde även skryta 
med att ”ha arbetat ihjäl sig” eller att ”ha kört mot rött ljus”. I beskrivningarna 
av “tärande mörker” fanns både stolthet och skam malande, både yttre och 
inre mörker av dagliga motigheter i livet.  I “blackout” kom smärtan intensiv 
inifrån – obegriplig. I “långsamt kvävd” var skammen förkroppsligad, hela den 
egna personen var själva felet.

De fasader som framkom i vår analys av mediaporträtten –  en ”lyckad fasad” 
hos flera av männen och kvinnorna förhindrade insyn och en ”krackelerande 
fasad” hos framför allt kvinnor avslöjade ett inre kaos och mörker – kan liknas 
vid vad Hochschild kallar statussköldar. I ”The managed heart” (Det tuktade 
hjärtat) beskrivs hur kvinnor och män använder olika skydd för sina känslor, 
vilket nyttjas kommersiellt i yrkeslivet (2003). Hon beskriver det emotionella 

•



37Träffad av blixten eller långsam kvävning

arbete som förväntas av inkasserare och flygvärdinnor. Inkasserare, företrädes-
vis män, förväntas med aggressivitet skaffa pondus och hålla insyn och rädsla 
ifrån sig. Flygvärdinnor, företrädesvis kvinnor, är invaderade av andras blickar, 
och förväntas hantera och mildra aggressiva känslor genom att visa vänlighet. 
Därmed befästs även genusordningen mellan män och kvinnor: flygvärdinnan i 
en underordnad och sårbar position med liten möjlighet att försvara sig, inkas-
seraren i en överordnad, av hotfullhet skyddad position. Hochschild beskriver att 
dessa ”känsloregler” gör att kvinnor är mer inriktade på känslor än på handling 
och män mer på handling än på känsla.  

Känsloreglerna var synliga i våra informanters berättelser. Få kvinnor uttryckte 
aggressivitet. Att inte känna igen eller kunna uttrycka sin ilska och vrede kan 
leda till självanklagelser, sänkt självkänsla, nedstämdhet och depression. Många 
av männen höll inne med och försökte dölja sin sårbarhet. Därmed fick de svårt 
att öppna sig, söka hjälp och tala med någon annan, vilket i sin tur kan leda till 
aggressiva impulsgenombrott med självmord som yttersta konsekvens. 

Skam och skuldkänslor

Skam och skuldkänslor framkom både i intervjuerna och i mediaporträtten, men 
det var främst kvinnor som använde orden. Ungdomars strävan efter att vara 
normala, att inte sticka ut eller avvika, drevs av skuld och skamkänslor. Skam och 
skuld är kraftfulla verktyg i socialt samspel, i upprätthållande av normaliteten 
och i konstruktionen av vår moral (Giddens, 1991). Skam är negativt kopplad 
till individen, ”jag är den jag inte vill vara”, medan skuld har med handlingar 
mot andra att göra ”jag gjorde fel”. Skammen är smärtsam och manar till flykt 
och tystnad. Skulden är enklare att erkänna och gottgöra. Frigga Haug (1992) 
har beskrivit att skuld, skam och även moral är relaterade till genus; kvinnlig-
hetens moral fokuseras på kroppen, sexualiteten och reproduktionen medan 
manlighetens på status, egendom och pengar. 

Hos våra vuxna informanter var skamkänslor framträdande och präglade av 
genus. Många av våra kvinnliga informanter talade öppet om hur skammen 
förintade och tillintetgjorde deras självkänsla. De manliga informanterna å 
andra sidan talade sällan direkt om skam. Den var oftast dold bakom ilska och 
aggressiva uttryck. I de unga informanternas berättelser var skam ofta knutet 
till sexuella erfarenheter och kunde vara öppet artikulerad både hos kvinnor 
och hos män. Den unga kvinnan som blivit sexuellt utnyttjad skämdes över sig 
själv och det som hänt, och såg det som hennes eget fel –  ” tjejer är för känsliga 
och tar saker för allvarligt”. Den unge mannen som inte klarade av att ha sex 
kände sig misslyckad över sin dåliga prestation och skämdes. Men det fanns 
också unga män som uttryckte sin skam mer indirekt som att ”stoppa ner allt i 
en liten ask, stoppa ner tills den exploderade”.
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Skam är både affekt och emotion som kan upplevas rent fysiskt i våra kroppar. 
”Embodiment” är ett nytt begrepp för förkroppsligande av våra känslor och 
emotioner. Våra kroppar ses inte enbart som objekt, utan som själva platsen 
för subjektiva upplevelser (Robertson, 2007). Tidigare tänkte man i dualistiska 
termer med en uppdelning mellan kropp och själ utifrån Cartesius’ ”jag tänker 
alltså finns jag” – cogito ergo sum – där känsla och tanke är skilda åt. Psykiatern 
Iréne Matthis (1997) talar om ”den tänkande kroppen”, kropp och själ i oavvisligt 
förbund som ett möbiusband förenade. Den intervjuade unga kvinnan gav prov 
på detta när hon under samtalet upptäckte sambandet mellan sin kroppsspänning 
och att hon blivit mobbad och slagen under sin skoltid. Minnen och emotioner 
från tidiga trauman och sår kan väckas i oss när vi senare i livet möter motgångar 
och svårigheter. Motgångarna får en förstorad betydelse, reaktioner och konse-
kvenser som inte är riktigt relevanta för det aktuella skeendet. Många informanter 
särskilt männen beskrev dramatiska fysiska symtom, som att plötsligt inte kunna 
stå, bröstsmärtor, känsla av förlamning eller sensorisk överkänslighet.

Probyn (2005) omformulerar skam till något positivt som håller oss socialt 
integrerade. Hon liknar den vid starkt intresse, som att bli förälskad – världen 
står plötsligt i ett förklarat ljus. Intresse och skam är tätt förbundna, skam kan 
inte finnas förrän intresse eller lust först aktiverats. Skam kan därför ses som 
en reaktion på ”avvisat intresse”. På så sätt påminner skammen oss om det som 
är verkligen betydelsefullt och blir därmed bärare av vårt emotionella minne 
(Probyn, 2005). Den medelålders kvinnan i intervjun omformulerade på lik-
nande sätt sin depression som ”en kärlekstörst”.
 
Utmaningar av genusnormen
Genus som konstruktion innebär också möjligheter till omförhandlingar i re-
lation till andra och till förändring. Det finns koder i samhället som talar om 
vilka känslomässiga uttryck som ”passar sig”, men dessa beror av sammanhang 
och kan tänjas och utmanas. Informanternas berättelser varierade beroende på 
genus, klass och ålder. Bland de kvinnliga informanterna fanns det en större 
öppenhet att fritt uttrycka känslor av sorg, skam och rädsla medan aggressivitet 
sällan uttrycktes öppet. Männen i vår studie var betydligt mer begränsade i att 
uttrycka och formulera sårbarhet och känslor av litenhet, medan aggressivitet 
och utagerande var mer tillåtna uttryck. Männens berättelser blev därigenom 
också rätt fattiga på känslomässigt innehåll. 

Men vi såg en tendens i vårt intervjumaterial att deprimerade män från arbe-
tarklass hade lättare att öppna sig och tala om misslyckanden. Depressionen 
hade för många inneburit sjukskrivning och ett avsteg från arbetslivet. Kanske 
var det så att män i underordnade positioner inte lagt hela sin självaktning i 
arbetet och därmed hade lättare att finna mening i familj och fritidssysslor? 

•
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Framgångsrika män i karriären var mer uppgivna i sjukskrivingssituationen 
– kanske de inte såg så många reträttvägar bakom den lyckade fasaden och 
satsningen i arbetslivet. 

De unga informanterna, både tjejerna och killarna, berättade om konkreta si-
tuationer som de kopplade till sin depressivitet. De hade överlag lättare än de 
vuxna informanterna att komma ihåg och berätta om smärtsamma konkreta 
händelser i familjen och i skolan, brutna vänskapsrelationer eller skamfyllda 
sexuella prövningar. Det var dock många killar, men också tjejer, som inte ville 
prata om detta hemma. Mamma var orolig, men de ville inte belasta henne med 
mer oro och med pappa var det svårt att prata om känslor; ”det finns inte på 
kartan” menade många. Genom att själva söka hjälp visade de på en öppenhet 
och en hoppfullhet att finna andra och hälsosammare sätt vara kvinna och 
man på. Tjejer var medvetna om att de kanske tänkte ”för mycket” och ville ha 
stöd i att agera mer utåt. Killarna i studien ville öppna sig och ”tala ut” om sina 
känslomässiga problem. Det finns en risk med en sådan dikotomisering – att 
kvinnor blir sjuka av sitt ältande, och män drabbas oförskyllt. Liksom Emslie 
(2007) fann vi att även män med traditionella genusattityder kunnat bli hjälpta 
med vänligt ställda och fokuserade frågor.

Våra kategoriseringar visade sig avspegla traditionella genusnormer, men de 
utmanade och utvidgade dem också. I de porösa gränserna mellan olika uttryck 
(Clarke, 2005), symtombeskrivningar och orsaksförståelser, fann vi att både 
kvinnor och män också överskred genusnormer på olika sätt. Det var egentligen 
bara ett fåtal som uppvisade starkt genusstereotypa mönster. Detta stämmer 
också med beskrivningarna av de hegemoniska idealen för kvinnlighet och 
manlighet som upprätthållare av genusordningen (Connell & Messerschmidt, 
2005). De som uppfyller idealen helt och fullt är rätt få. Därför är det viktigt att 
se och lyfta fram undantagen – där finns exemplen på förändring. 

Bilder som motsäger stereotypier vidgar gränserna för vad som kan anses som 
normalt. Porträtten av deprimerade i dagstidningar upprätthöll delvis den för-
enklade bilden av män som drabbade och kvinnor som ”avslöjade”. Det fanns en 
rad möjliga förklaringar till depression hos männen, men alla relaterade till yttre 
belastningar. Medan det för kvinnors del också resonerades om inre orsaker och 
personlighet. Samtidigt framställdes män som sårbara och förvirrade vilket kan 
tänkas påverka män att ”våga” visa svaghet och kommunicera sjukdomsupple-
velser – vilket skulle göra det lättare diagnostisera, möta och behandla dem. En 
annan viktig faktor för förändring av den stereotypa bilden var att det faktiskt 
helt saknades inslag om att deprimerade män är våldsamma, kriminella eller 
missbrukare – riskbeteenden som associerats både till hegemonisk maskulinitet 
och till män (Courtenay, 2000; Kilmartin, 2005; Metzl & Angel, 2004). 
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Även porträtteringen av kvinnor som kapabla, som reder ut sin depression 
genom att vara reflekterande, meddelsamma och agerande utgjorde exempel 
på motbilder till den passiva och beroende kvinnan (Petersen & Lupton, 1996). 
Schreiber (1996) har visat hur kvinnor som ”tagit saken i egna händer” haft 
förmåga att återhämta sig från depression. Courtenay (2000) vill omvärdera 
kvinnors engagemang i sin hälsa från varande ”hjälpsökande” till att betraktas 
som en aktiv kreativ strategi. Denna sorts porträttering av kvinnor kan vara 
stärkande. Men Gattuso (2005) varnar också för individualisering – att de 
strukturer som faktiskt begränsar kvinnors möjligheter osynliggörs och kvinnor 
åter ställs ansvariga. 

Sjukdom och förmågan att kommunicera emotionellt kan medföra en dubbel 
börda eftersom de värderas mindre än hälsa och rationalitet, vilket visats i en 
analys av sjukdomsmetaforer där t ex ”utmattad” använts oftare för att beskriva 
kvinnor och ”gå i väggen” använts oftare för män (Lundén 2004). Risk för 
stigma finns när kvinnor berättar om ohälsa, men när det sker i media märks 
nu en avstigmatisering, särskilt om det gäller berömdheter och män (Gattuso et 
al., 2005). Det kan därför vara särskilt viktigt att ta fram männens berättelser 
eftersom de är så få.

genusmedvetna förhållningssätt i konsultationen 
Arthur Kleinman (2009) påtalar den avstigmatisering av depression som skett 
i västvärlden, som han menar visar på ett avgörande kulturellt skifte. Känslor 
och emotioner börjar bli mer tillåtna i samhället idag. Ett flertal studier har visat 
en ökning av depressionsdiagnoser och en ökad förskrivning av antidepressiva 
läkemedel under de senaste tjugo åren i takt med detta kulturella skifte (D. 
Kessler, 2009; Socialstyrelsen, 2009a). 

Själva ökningen av psykisk ohälsa är dock omdiskuterad. Lundbystudien fram-
håller att depressionsprevalensen är väsentligen densamma idag som för femtio 
år sedan (Nettelbladt, Bogren, & Mattisson, 2008). Studien påbörjades innan 
DSM kriterierna fanns, vilket försvårar jämförelserna. Lundbyundersökningen 
fann i stället att prevalensen minskade något bland kvinnor medan den var 
oförändrad bland män. Under detta tidsspann (1947-1997) har samhället ge-
nomgått omvälvande sociala förändringar: vi har nått en högre levnadsstandard 
och kvinnor har lämnat hemmafrurollen och tagit plats på arbetsmarknaden i 
nästan samma utsträckning som män.

Diskrepansen i prevalensfynden kan väl ha att göra med svårigheter att ställa 
depressionsdiagnosen. Som informanterna i vår studie uttryckte det är depres-
sion ”svårt sätta fingret på”. Det finns inga konkreta medicinska tecken som 
t ex ett blodprov som kan påvisa sjukdomen (Thomas-MacLean, Stoppard, 
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Miedema, & Tatemichi, 2005). Diagnosen bygger på patientupplevelser och 
bedömningar dvs den behandlande läkarens kunskaper, kliniska erfarenheter 
och socio-kulturella referenser. 

Frågan är om depressionerna faktiskt ökat i antal eller om man identifierar 
flera deprimerade på grund av en förändring i synsättet, diagnoskriterierna och 
behandlingsmöjligheter? 

Över- eller underdiagnostisering?

Vi fann att genus har betydelse för hur depression uttrycks och definieras. Jo-
hannisson (2009) har gjort en historisk exposé över känslornas historia och hur 
synen på melankoli har varierat i olika tidsepoker. Hirshbein (2006) beskriver 
hur depression som medicinskt begrepp skapades på 50-talet. Nya tricykliska 
antidepressiva mediciner introducerades på marknaden. Dessa nya farmaka 
utprovades på inneliggande patienter, mestadels kvinnor. Deras uttryck ob-
serverades och beskrevs som symtomkriterier på det tillstånd som senare blev 
diagnosen depression. Genus spelade sannolikt en viktig roll, men dess betydelse 
uppmärksammades inte. 

Genusbias i medicinsk behandling har beskrivits där förbiseende både av genus 
och av biologiska skillnader kan leda till över eller underbehandling (Risberg, 
Johansson, & Hamberg, 2009). Våra kvinnliga informanters uttryck för ned-
stämdhet och smärta överensstämde väl med diagnostiska kriterier för depres-
sion liksom med de sociala konventionerna om hur man bör vara kvinna. Det 
innebär bland annat att inte visa aggressivitet, vara känsloinriktad, passiv och 
beroende. Konsekvenserna av detta beskrevs redan av den danska psykiatern 
Willadsen (1983) på ett träffande sätt i hennes bok: ”Depression – ditt namn är 
kvinna”. Sådana genuskonventioner i uttryck, förklaringsorsaker och kontext 
kan förorsaka överdiagnostisering av depression hos kvinnor som visar uttryck 
på diffus trötthet och riskerar även förbise underliggande somatisk sjukdom. 

Ohälsa i sig speglar dessutom en socialt definierad hierarkisk ordning med 
konsekvenser för genus. Stansfeld (2003) har visat hur särskilt kvinnor med 
låg socioekonomisk position har större risk att drabbas av depression. Sjukdo-
mar, som angår hjärtat och hjärnan har t ex högre social status än sjukdomar 
relaterade till magen, ledvärk eller psyket (Album & Westin, 2008). Kvinnorna 
i vår studie uttryckte ofta diffusa kroppsliga besvär, yrsel, värk, magont, dvs 
besvär som enligt Album har en lägre rang i läkares ögon. Männen uttryckte 
oftare besvär från bröstet och hjärtat, dvs mer högprioriterade symtom. I mötet 
med sjukvården kan tolkningen av kroppsliga symtom värderas olika beroende 
på om de presenteras av en kvinna eller man. I vår studie tolkades en kvinnas 
diffusa yrsel som ångest, men visade sig småningom vara en hjärtsjukdom. 
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Nya rön har visat att kvinnor bemöts, undersöks och behandlas annorlunda för 
hjärtsjukdom än män (Frich, Malterud, & Fugelli, 2006; Wamala, Mittleman, 
Horsten, Schenck-Gustafsson, & Orth-Gomer, 2000). 

På motsvarande sätt kan konvenansen och genusbias riskera underdiagnostise-
ring av depression hos män, som söker för kroppsliga symtom, och den depres-
siva valören förbises (Andersson, 2000; Andersson, Lindberg, & Troein, 2002). 
Detta kan vara en av orsakerna till att suicidtalen är högre bland män. Det har 
visat sig i undersökningar att män som tagit sitt liv ofta sökt vården kort innan 
för något kroppsligt besvär (Matthews, Milne, & Ashcroft, 1994). Manligheten 
tillskrivs ett språk som är mer konkret och mindre emotionellt fokuserat. Inför 
psykologiska problem drar sig männen ofta tillbaka i tystnad eller ägnar sig åt 
att tala om fysiska symtom. 

Medikalisering

Medikaliseringen av våra känslor har med normalitet att göra. Smärta och sorg 
hör livet till. Om vi medikaliserar sorgen och smärtan krymper vi normaliteten. 
Resultatet kan bli ”vit sorg” (Green, 1986), en tomhetskänsla som många upple-
ver idag. Vi får en trivialisering av våra emotionella liv, allt måste vara ”glättigt 
och oskuldsfullt” för att kunna vara tillåtet inom normalitetens gränser.

Medikaliseringen av depression har också förklarats utifrån en legitimering 
(Lafrance, 2007). Särskilt männen i vår studie hade svårt att vidkännas de-
pressionsdiagnosen då de var rädda för att stigmatiseras. Ändå var det några 
som fann det skönt att avbörda sig skammen, få ett namn på sin smärta och 
en fungerande behandling. Att genom diagnos och en förklaring avbörda sig 
skuld och skam har beskrivits av andra forskare. Schreiber and Hartrick (2002) 
visade i en kanadensisk studie av kvinnor att de gärna antar en biomedicinsk 
förklaringsmodell, som tar bort stigmat i depression genom att förstå psyko-
social stress, sorg och smärta som en biokemisk brist som kan behandlas med 
farmaka. 

Det är viktigt att uppmärksamma hur vi som allmänläkare på olika sätt kan 
bidra till hur depression konstrueras, hur vi utreder för att sätta diagnos och 
hur vi behandlar. I kvalitativa studier har distriktsläkare beskrivit den ökade 
läkemedelsanvändningen som en oundviklig konsekvens av begränsade resur-
ser och pressen att lösa sociala problem (D. Kessler, 2009). McPherson (2009) 
resonerar kring följderna om antidepressiv medicin används för lättvindligt, 
som första och enda åtgärd vid nedstämdhet. Om medicinen inte hjälper finns 
en risk att vi avfärdar patienten som ”besvärlig”, dvs tillskriver henne/honom 
negativa egenskaper eftersom symtomen inte svarar på gängse behandling och 
därmed inte längre betraktas som en medicinsk åkomma. 
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Det finns röster som hävdar att depression i primärvården är ett åtagande, där 
själva konsultationen är en viktig del i både diagnostik och behandling (Anders-
son, 2000). Som distriktsläkare möter vi patienten i ett socialt sammanhang, i 
familj och i arbete. Det kan föreligga omständigheter i livsmiljön som är avgö-
rande för den depressiva utvecklingen. Senaste guidelines från Socialstyrelsen 
(2009b) tar fasta på det, vilket också framkom i NICE-studien (Pilling, Anderson, 
Goldberg, Meader, & Taylor, 2009). Rekommendationen är att först göra en 
bedömning av patientens hela livssituation. Vid mild till måttlig depression är 
psykosocial intervention första åtgärd. Antidepressiv medicin rekommenderas 
inte rutinmässigt. Även då det gäller måttlig till svår depression rekommenderas 
kombinationen av antidepressiv medicin och psykologisk behandling (Pilling 
et al., 2009). 

Socialstyrelsens (2009b) förslag till ”Nationella riktlinjer för behandling av 
depressionssjukdom och ångestsyndrom” söker förtydliga och snäva in diagnos-
begreppet depression. Här gör man en tydlig distinktion mellan psykisk ohälsa 
och psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa är den subjektiva upplevelsen. Psykisk 
sjukdom diagnostiseras utifrån vissa symtom eller beteenden som noggrant ska 
beskrivas och dokumenteras. Psykisk funktionsnedsättning är när individen 
som en konsekvens av psykisk sjukdom påtagligt och för lång tid begränsas i 
sitt dagliga liv. 

Ett holistiskt synsätt – en integrerad modell

Man kan fråga sig om vården skapar ohälsa genom sitt språkbruk, som fokuserar 
på risker och på sjukdom istället för att se det friska. Hur vi använder språket 
har stor och ibland avgörande betydelse. Det är skillnad att prata om trötthet, 
nedstämdhet eller överansträngning som något som hör livet till eller som kri-
terier för en depressions sjukdom (Brodersen et al., 2009).

Hälsa – ohälsa konstrueras i spänningsfältet mellan psykologiska, biomedicin-
ska och sociokulturella kontexter, där den medicinska vetenskapen drar upp 
riktlinjerna. Sociala och institutionella strukturer har stort inflytande på våra 
genusrelaterade uppfattningar om hälsa (Courtenay, 2000). Ett genusperspek-
tiv saknas ofta i medicinskt vetenskapliga förklaringsmodeller till depression, 
vilket blev tydligt i vår metasyntes. Vi påtalar behovet av att införliva ett sådant 
genusmedvetande. 

Kilmartin (2005) uppmanar hälsovårdens professionella att tydliggöra vilken 
betydelse genus har för hälsan och att uppmärksamma maskulinitetens risker. 
Konkret kunde detta innebära att hjälpa män tillstå sårbara känslor, utveckla 
stödjande relationer och ta större ansvar för sina problem. Ett sådant förändrat 
beteende har visat sig minska risken för död i hjärtsjukdom (Hunt, Lewars, 
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Emslie, & Batty, 2007). Därmed skapas möjligheter att bryta med hälsovådliga 
manliga beteenden och ge legitimitet i att söka hjälp (Robertson, 2007).

Distriktsläkaren har en unik möjlighet att kunna se hela människan i sitt so-
ciokulturella sammanhang och genusperspektiv i konsultationen kan bidra till 
mer jämlik hälsovård. Detta är särskilt viktigt när det gäller ungdomar. Studier 
visar att tonåringarna får för lite uppmärksamhet i primärvården. De får kortare 
konsultationstider hos allmänläkaren än både barn och vuxna (Christie & Viner, 
2005; G. C. Patton & Viner, 2007). Därtill kan ungdomar söka för somatiska 
besvär utan att deras psykiska svårigheter uppmärksammas. Distriktsläkares 
frustration med läget har beskrivits som ”man vadar genom dem utan att se 
dem” (Hafting & Garlov, 2009). 

Denna brist upplevdes av flera aktörer i samhället samtidigt, det var så Ung-
domshälsan Umeå kom till 2004. Man såg hur unga människor som mår dåligt 
inte kunde få hjälp och gehör någonstans. De ”föll mellan stolarna” eller befann 
sig i ”gråzonen”, dvs psykiskt för friska för psykiatrin och somatiskt för friska 
för primärvården.

Grundidén med Ungdomshälsan är samverkan och att arbeta utifrån ungdo-
mens eget uppdrag. Unga kvinnor söker oftare för stress, missnöje med sina 
prestationer, sina relationer, sin kropp och sitt utseende. De uppvisar depressiva 
uttryck och sänkt självkänsla och vill gärna prata och få enskilda stödsamtal. 
På Ungdomshälsan erbjuds de också möjlighet att delta i gruppverksamhet och 
tillsammans diskutera krav och förväntningar som ställs på kvinnor i dag, hur 
de ska genomskåda, värja sig och agera.

Det mer typiska för unga män som kommer till Ungdomshälsan är misslyck-
anden i skola /studier eller arbetslöshet som lett till att de stannar hemma, 
sitter vid datorn, isolerar sig, vänder på dygnet, missköter det dagliga livet, sin 
kost, dricker för mycket och tappar sömnrutinerna. De har svårt för att prata 
hemma, vill inte bekymra föräldrarna och känner pressen att ”en man reder 
sig själv”. Men när kontakten etableras är det förvånansvärt få som uteblir till 
planerade besök. 

Ett ökat genusmedvetande innebär förståelse för hur psykisk ohälsa är färgad 
av samhällsordningen, av makt och status. Att inse att depression kan ha 
olika uttryck för kvinnor och män, gamla och unga och bero av sociala och 
kulturella betingelser. Samtidigt kan skillnader mellan enskilda kvinnor eller 
män vara större än mellan enskilda kvinnor och män. Gränserna för ”tillåtna” 
kvinnligheter och manligheter är porösa och det finns gränsöverskridare, så 
som blev synligt i våra intervjuer. Konkreta empiriska undersökningar är 
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nödvändiga för att upptäcka detta och förhindra mytbildning och stereotypa 
föreställningar (Johansson, Hamberg, Lindgren, & Westman, 1996). Nyttan av 
kvalitativ forskning om hur hälsa och sjukdom förhandlas i vården har också 
beskrivits av andra. Kam (2006) uttrycker den som att kvalitativa studier kan 
tillföra ”praktik-baserad evidens” till evidens-baserad praktik, vilket har särskild 
betydelse vid psykisk ohälsa.
 
Om metod
I min avhandling har olika kvalitativa metoder använts i utforskande av inter-
vjuer och textmaterial: grundad teori (Dahlgren et al., 2004; Kvale, 1996; Strauss 
& Corbin, 1990), innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004), metasyntes 
(Thorne et al., 2004) och diskursanalys (Potter & Wetherell, 1987). Målet för 
den kvalitativa undersökningen är i första hand inte att bevisa utan att avtäcka 
ny och legitim kunskap, t ex genom intervjuanalyser ”återvända” med en be-
rättelse som ger rättvisa åt informanternas redogörelser för deras verklighet 
(Kvale, 1996). Trovärdighetskriterier beaktas i det analytiska förhållningssät-
tet och fynden är i jämförelse med kvantitativa studier av en annan karaktär 
(Hamberg et al., 1994). Fynden till exempel kan inte generaliseras på samma 
sätt som kvantitativa resultat då de inte bygger på slumpmässigt urval. De kan 
i stället peka på igenkännbara begrepp och insikter, presentera mönster och 
modeller och ställa frågor kring dessa. Kvalitativ metod är särskilt väl lämpad 
för att utforska föränderliga samhällsprocesser i ett begränsat patientmaterial 
och vi fann också att det var i variationerna och i avvikelserna som förändrings-
tendenser kunde uppfångas. 

Få kvalitativa studier har undersökt genusskillnader i depression i primärvården. 
Kvalitativa metoder erbjuder systematiska verktyg i att utforska människors 
egna berättelser, tankar och känslor; finna mönster i hur vi interagerar socialt, 
och på så sätt bidra till förståelse för vår verklighet. 

Grundad teori är en tidsödande och krävande process som fordrar öppen-
het och flexibilitet och samtidigt noggrannhet såväl i datainsamlingen som i 
analysen. I klinisk praxis är vi ofta vana vid att fråga enligt en ”orsak-verkan 
modell”, vilket riskerar avbryta patienters egen berättelse och förståelse. I 
intervjuerna eftersträvade vi en atmosfär där informanten kunde tala fritt om 
sina erfarenheter och känslor genom att ställa breda öppna frågor (Dahlgren 
et al., 2004; Hamberg et al., 1994; Kvale, 1996; Strauss & Corbin, 1990). Men 
det faktum att vi som intervjuare båda var läkare kan ha begränsat deras berät-
telser och även färgat vår analys. Det finns onekligen en makthierarki mellan 
läkare/forskare och patient/informant. Vår subjektiva upplevelse var dock att 
informanterna talade både med öppenhet och med reflexivitet oavsett genus, 
klass och ålder.
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Den övergripande analysen av datamaterial från lekmannaberättelserna och 
de medicinskt vetenskapliga artiklarna gjordes med hjälp av metasyntes och 
diskursanalys. Diskursanalys möjliggör en jämförelse av ”talet om” depression 
på olika nivåer – medicinskt, socialt och individuellt (Potter & Wetherell, 1987). 
Diskursanalys innebär i sig en konstruktion av kunskap och kan därmed medföra 
förenklingar och trångsynthet (Cheek, 2004). Alla kategoriseringar riskerar att 
utvecklas till stereotypier. Även kvalitativa metoder riskerar att förenkla och 
ge schabloniserade bilder. När koder samlas under en kategori har en del av 
variationen ”skalats bort”. 

Vi har under alla arbeten försökt vara vaksamma mot klichéer och i alla artiklar 
diskuterat riskerna med detta. Inte minst gäller det i genusjämförelser. Studier 
som fokuserar på genus i förhållande till hälsa riskerar en dikotomisering och 
en förstärkning av genusstereotypier (Hovelius & Johansson, 2004). Å andra 
sidan är det först när vi blir medvetna om genuskodade mönster, som vi kan 
vara vaksamma på hur de kan bidra till ofrivillig bias (Risberg et al., 2009). Vi 
är uppvuxna med vissa genusstereotypa förväntningar och normer. Det visade 
sig i intervjuerna med ungdomar att dessa övergripande socialiseringsmönster 
utövar starkt inflytande på hur vi uppfattar oss själv och uttrycker oss.  

För att inte hamna i dualismer analyserade vi både likheter och variationer 
bland kvinnor och män, hellre än att bara undersöka genusskillnader (Emslie 
et al., 2007). Vi fick därmed fram en betydligt mer mångfacetterad bild än om 
vi enbart jämfört kvinnor med män. Till exempel fann vi att normalitet och 
skam spelade stor roll för informanterna. Därtill fann vi genom ”situational 
mapping” att gränserna var ”porösa” mellan de olika sjukdomsberättelserna, att 
det fanns gränsöverskridande och normbrytande uttryck och beteenden hos alla 
informanterna om än i varierande omfattning (Clarke, 2005). Gränsöverskri-
danden och normbrytningar är viktiga – om än så små – eftersom de utmanar 
rådande genusnormer och visar därmed också att de är möjliga att förändra. 
Clarkes förnyelse av grundad teori visar på kvalitativa metodens flexibilitet och 
förmåga anpassa sig till det postmoderna samhällets mångfald. 

Jag ser kvalitativ metod som en tillgång och möjlighet till förnyelse av den 
medicinska vetenskapstraditionen, där kvalitativa och kvantitativa metoder i 
samverkan har mycket att ge varandra. 
 
konklusioner
Att depression blivit en sjukdom med kvinnliga förtecken kan göra att kvinnor 
blir överdiagnostiserade som deprimerade. Diffusa symtom som t ex trötthet kan 
bero på annan sjukdom som t ex underfunktion av sköldkörtel, hjärtsjukdom 
eller läkemedelsbiverkning och kan därmed förbises. Det kan även bidra till 
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felaktig diagnos där kvinnor övertolkas som deprimerade medan mäns depres-
sion kan missas. Vi fann att uttrycken berodde inte bara på genus utan varierade 
även beroende på klass. Sjukdomar har också olika status, hjärtsjukdom har t 
ex högre status än psykisk ohälsa (Album & Westin, 2008). 

En övergripande modell för hur biologiska, psykologiska och sociokulturella 
faktorer interagerar i utvecklingen av depression saknas fortfarande. En mer 
nyanserad och flerdimensionell förklaringsmodell behövs – en modell som 
belyser vår sociala samverkan med biologin, hur vår syn på genus, på kvinnligt 
och manligt påverkar biologiska skeenden genom våra tolkningar och uppfatt-
ningar.

Genusmedvetande är en nyckel i konsultationen. Kliniskt är det viktigt att upp-
märksamma alltför inskränkande genusmönster som kan leda till skamkänslor 
och depressivitet om de inte omvärderas och omförhandlas. Om genus förbises 
riskerar ohälsa både att skapas och befästas. Att lyfta kvinnorna genom att 
avbörda skuld och skam, framhäva deras styrkor och hjälpa dem att lösa pro-
blemen är viktigt. Liksom att uppmuntra männen att öppna sig och våga prata 
om det personliga. Genom att omformulera frågorna och visa att det är starkt 
och modigt att våga prata om sina känslor, att visa sin sårbarhet.

Det är särskilt angeläget att uppmärksamma inskränkande genusmönster hos 
ungdomar. En kort insats kan ha avgörande betydelse och vända en negativ 
utveckling som annars kunde bli långvarig. Möjligheten till sådana insatser 
finns bland annat på Ungdomshälsan, en samverkan mellan olika aktörer med 
ungdomen i fokus och samhällsperspektivet konkret i rummet. Uppdraget och 
ambitionen är att tillhandahålla konkreta strategier som svarar mot de behov 
ungdomar har i dagens komplexa samhälle, i syfte att förhindra ohälsa. Dess 
betydelse formulerades av en ungdom:

Och fastän man, som i mitt fall, har anhöriga som ställer upp och verkligen 
vill göra allt de kan för en, så behöver man den där speciella bekräftelsen 
av ens tankar och känslor, att bli hörd och att få säga det man själv tycker 
och känner utan att måsta försvara sig, bli ifrågasatt eller på något omed-
vetet sätt skuldbelagd.
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