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Sammanfattning  

 

  Depression och psykisk ohälsa är ett av världens mest vanliga sjukdomstillstånd. 

Behandling för depression sker vanligast i form av antidepressiva läkemedel och eller 

samtalsterapi. Personer drabbade av psykisk ohälsa kan drabbas av stigmatiserande 

behandling av andra och av sig själva. Stigma grundar sig i okunskap och missuppfattningar 

kring vad psykisk ohälsa är och vilka som drabbas.  Människors attityder inför psykisk ohälsa 

har visat sig avgöra viljan till att söka hjälp och ta emot behandling. Kön och ålder har sedan 

tidigare visat sig vara demografiska bakgrundsvariabler som kan avgöra viljan till att söka 

hjälp för psykisk ohälsa.  Denna studies urval blev därför ett tillfällighetsurval av män och 

kvinnor mellan 18-65 år. Metoden var en kvantitativ jämförande stickprovsundersökning 

utifrån en webbaserad enkät. Grupperna som jämfördes var män respektive kvinnor, med 

totalt 199st respondenter.  

  Denna studie undersökte allmänhetens attityder kring antidepressiva läkemedel och 

psykiatrisk medicin. Kön, ålder och skattning av den totala livstillfredställelsen (SWLS) var 

bakgrundsvariabler. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan kön kring viljan att ta 

psykiatrisk medicin, där männen var de mest negativa.  

 

Nyckelord: Antidepressiv läkemedelsbehandling, antidepressiva, attityder till psykiatrisk 

läkemedelsbehandling, stigmatisering, könsskillnader i viljan till att söka hjälp.  
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Abstract 

 

   Depression and mental illness is a widely spread problem in the world today. 

Treatment for depression is usually in forms of antidepressants and or counselling therapy. 

People suffering from mental illness can be exposed by stigmatization by others and by their 

self.  Stigma occurs because of ignorance and misconceptions about what mental illness are 

and who suffers from it. People’s attitudes towards mental illness are one factor that 

determining if someone is willing to search help or accept treatment. Demographic variables 

as gender and age are shown to be substantial in help-seeking attitudes.  The sample was for 

that reason an opportunity sample of men and woman in the age between 18 and 65. The used 

method was a quantitative analysis with the aim to compare gender from data collected with a 

web based survey. The group that was compared was males and females, with a total N of 199 

participants.  

  This study’s aim was to investigate the public view toward antidepressant treatment 

and psychiatric medication. Gender, age and valuation of the total life satisfaction scale 

(SWLS) were used as background variables. The results indicate a significant difference 

between genders willingness to take psychiatric medication, where the men was the most 

negative.  

 

 Key words: Antidepressant treatment, antidepressants, attitudes toward psychiatric 

medication treatment, stigmatization, gender differences in help-seeking attitudes.  
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Förord 

 

   I en värld av otaliga krav och stress finner vi oss själva stundtals handfallna. För 

många är det en upplevelse av skam att behöva uppsöka läkare för att man inte längre kan 

hantera sitt liv. Man känner sig svag och maktlös. Att bryta ett ben kan stoltseras med ett gips 

men med psykisk ohälsa står inte pillerburken med antidepressiva speciellt högt i kurs.  

Att må psykiskt dåligt är inte bara en kamp med sig själv utan ett ständigt försvartal till 

omgivningen och ett desperat försök att försöka få andra att förstå vad man går igenom.  

  Innan denna studie hade jag en uppfattning om att de allra flesta vara negativa till det 

mesta rörande psykiatrisk medicin och framför allt antidepressiva läkemedel. Jag fick både 

mina fördomar raserade och besvarade. Men i stort måste jag ändå säga att människors 

attityder gav mig en mer positiv syn på hur personer ser på de som har psykisk ohälsa och de 

som tar antidepressiv medicin. Framförallt kände jag stor glädje inför de mail och 

kommentarer av människor som berättade hur viktigt de tycker mitt ämne faktiskt är och om 

de kunde hjälpa mig på något mer vis. Det gav mig en känsla av hopp om att vi i framtiden 

kanske kan få mer förståelse för vad psykisk ohälsa faktiskt är och att för visa att för vissa av 

oss finns det inte något annat val än att ta psykiatrisk medicin.  

 

  Efter tio veckors intensivt skrivande i med och motgång vill jag rikta ett stort tack till 

mina studiekamrater som med peppande ord och idogt slit med diverse texter och artiklar ger 

mig möjligheten att kunna se tillbaka på en tid värd allt slit, tack!   

  Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Nina Svensson som med stort 

engagemang och hjälp fått mig i rätt riktning.  

  Och sist men inte minst, ett tack till min sambo Jon, tack för allt ditt stöd.  
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Inledning 

   Depression är en av de mest vanliga och mest handikappande psykiska 

funktionsnedsättningar som finns i världen idag (Acosta, Rodriguez, & Carbrera, 2012). 

Bland de olika psykiska sjukdomarna är depression och förstämningssyndrom de allra 

vanligaste (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2013).  Enligt APA (2000) innehåller depression 

bland annat följande symtom: ”Ihållande nedstämdhet, klart minskat intresse/glädje inför 

vardagliga aktiviteter, viktuppgång/viktnedgång, sömnproblem etc.”. 

   Depression är en av vår tids stora folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 

2013). Bara i Europa beräknas 1/3 av befolkningen lida av någon form utav psykisk ohälsa 

(WHO, 2013). I Sverige svarar 34 % av befolkningen att de lider av någon slags psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). Den värst drabbade gruppen är unga vuxna i åldern 16-29 år, 

där kvinnorna står för majoriteten av de som drabbas utav psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2013). Enligt WHO (2004) är kön en av de mest avgörande demografiska faktorerna för att 

drabbas av psykisk ohälsa och kvinnor tenderar att även oftare drabbas av samsjuklighet.  

  Depression påverkar individen bestående under en lång tid men även dennes familj 

samt på ett socioekonomiskt plan (Acosta et al., 2012). Även om symtomen vid depression 

kan mildras relativt snabbt tar det lång tid att återhämtas helt (Fava, Tomba, & Grandi, 2007). 

Behandling vid depression fokuserar till störst del på att minimera symtomen och höja den 

sociala funktionen (Socialstyrelsen, 2013). Men även om symtombilden förbättras krävs det 

behandling över lång tid vid depression då en förbättrad symtombild ibland kan mistas som 

återhämtning (Fava, Tomba, & Grandi, 2007).  Risken att återinsjukna vid depression är stor 

under hela behandlingsperioden (Fava, Tomba, & Grandi, 2007). Detta gäller både vid 

psykoterapi- samt vid psykiatrisk medicinsk behandling (Fava, 1996).   

 Det finns åsikter om den psykiskt funktionsnedsattas liv och således även dennes val 

av behandling (Corrigan & Rüsch, 2002). Psykiatriska mediciner och framförallt 

antidepressiva läkemedel är idag vanligare än någonsin (Adel & Violato, 2010).  Enligt 

OECDs (2013) rapport med statistik över länders andvändning av antidepressiva läkemedel 

har Sverige de femte mest frekventa användarna, 79 dagliga doser per 1000 personer/dag 

(medelvärdet av alla OECD länder var på 56 doser).  

  När det kommer till behandling av depression finns det en rad evidensbaserade 

terapeutiska metoder samt läkemedelsbehandlingar som anses effektiva (Socialstyrelsen, 

2013). All behandling vid depression har som mål att återhämta personen både psykiskt och 

fysiskt, dels från sjukdomssymtom men även förbättra den sociala funktionen 

(Socialstyrelsen, 2013).     
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  Läkemedelsbehandling vid depressioner är oftast i form av Selektiva 

serotoninupptagningshämmare (SSRI) som även kallas antidepressiva läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2013).  Antidepressiva läkemedel används i behandling av depression, 

ångest, panikångest och andra typer av depressiva symtom (Wilcock & Twycross, 2012).    

Antidepressiva läkemedel har lång insättningstid och därmed inte omedelbar effekt (Wilcock 

& Twycross, 2012).  Antidepressiva läkemedel har som syfte att verka stabiliserande och 

normaliserande av nivån av signalsubstansen serotonin i hjärnan som vanligen är i obalans vid 

depression (Wilcock & Twycross, 2012). Det SSRI gör är att blockera återupptagandet av 

serotonin så att man får en mer normal nivå av signalsubstansen (Hjorth et al., 2000). 

Antidepressiva läkemedel omdirigerar överföringen av monoaminer (substans som utgör 

grunden för signalsubstansen serotonin) och mellan olika receptorer i hjärnan (Wilcock & 

Twycross, 2012).   

  I insättningsperioden av antidepressiva läkemedel är det vanligt med bieffekter men 

som efter 2-4 veckors intag avtar, detta är på grund utav att de tar tid för hjärnan att 

stabiliseras utefter de nya förutsättningarna (Wilcock & Twycross, 2012; Hjort et al., 2000).  

Dock finns det även en rad biverkningar av varierande slag som användaren kan drabbas utav 

(Hjort et al., 2000).  Vanliga biverkningar är svettningar, yrsel, mag- och sömnbesvär 

(Wilcock & Twycross, 2012).  

  SSRI har i flertalet studier under det senaste årtiondet visat sig vara effektiva vid både 

mildare form av depression men även vid svår till kronisk depression (Hjort et al., 2000; von 

Wolff, Holzel, Westphal, Härter & Kriston, 2013). Tiden för återhämtning med antidepressiva 

läkemedel varierar utifrån varje individ, men sex månader är den ungefärliga tiden det tar för 

att uppnå stabiliserande effekt (Wilcock & Twycross, 2012).  

  SSRI-preparat är inte beroendeframkallade men vid utsättning kan man drabbas av 

utsättningssymtom, liknande dem vid insättning som för vissa gör det svårt att sluta (Wilcock 

& Twycross, 2012).  På grund utav den relativt långa insättningstiden gör det att många 

användare mår betydligt sämre till en början (Hjort et al., 2000; von Wolff et al., 2013).   

 Studier har visat på att ungefär 1 av 1000 användare gör suicidförsök under de sex 

första månaderna efter start med antidepressiva läkemedel (Simon, Savarino, Operskalaski, & 

Wang, 2006). I jämförelse med fördelarna med antidepressiva läkemedel och risken för 

försämrat sjukdomstillstånd måste ändå utgången ses som positiv för användarna (Freeman, 

2009).  

  Det finns stora problem med upplevelsen av stigma och själv-stigmatisering vid sådan 

behandling (Adel & Violato, 2010).  Stigma är negativa attityder formade utifrån stereotyper 
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inför en viss typ av grupp. De negativa attityderna ser oftast ut i form av att man tror att 

människor med psykiska funktionsnedsättningar är farliga och inkompetenta (Corrigan & 

Rüsch, 2002). De negativa attityderna grundar sig oftast i okunskap om psykisk ohälsa och 

hur olika psykiska funktionsnedsättningar yttrar sig (Corrigan & Rüsch, 2002). Stigma består 

förutom stereotyper även utav fördomar som leder till en negativ reaktion i form utav rädsla 

och eller ilska (Corrigan & Rüsch, 2002). På grund av detta drabbas personer av 

diskriminering som ett svar på ens fördomar (Corrigan & Rüsch, 2002). Dessa fördomar leder 

i sin tur till ett undvikande beteende och uteslutning av personer i vissa sammanhang 

(Corrigan & Rüsch, 2002).   

  Definition av begreppet stigma skiljer sig åt beroende på vilken ideologi den utgår 

ifrån och är ett komplext begrepp (Link and Phelan, 2001). Link & Phelan (2001) tar upp 

följande förslag på definition som man grundar i definitioner utav Crocker et al. (1998) s. 505 

och Goffman (1963) s. 4: ”En person som står utanför normen/det en förväntar sig vara 

normalt utifrån dennes sociala kontext”, ”Stigma är som ett brännmärke-ett märke av avsky” 

etc. Link & Phelan (2001) menar dock att begreppet diskriminering måste läggas till för att 

förstå konsekvenserna utav stigma. Goffman är en av historiens mest kända forskare inom 

fältet stigma definierar det som (fritt översatt från engelska): “attribut som är djupt 

förolämpande“ och ”från en hel person till att endast vara det stigmat belyser” (Goffman, 

1963, s.3).  I regel talar man om två sorters stigma, själv-stigmatisering och social/publik 

stigma (Sirey et al., 2001).   

  Själv-stigmatisering är när individer vänder sig mot sig själva pga. att de tillhör en viss 

typ av grupp (Corrigan & Rüsch, 2002). Man tillskriver sig själv negativa attribut så som att 

man är mindre värd än andra på grund utav sin sjukdom och eller funktionsnedsättning, man 

ser även på sig själv som mindre kompetent än andra och genom detta har man svårt för att 

ingå i sociala grupper/gemenskaper och eller behålla ett jobb (Corrigan & Rüsch, 2002). 

Självstigmatisering leder ofta till låg självkänsla och låg tilltro till sin egen kapacitet 

(Corrigan & Rüsch, 2002).   

  Social/publik stigma är hur den allmänna och generella åsikten är kring personer med 

psykisk ohälsa och specifikt en viss typ av grupp (Corrigan & Rüsch, 2002).    

Stigma i båda formerna leder till känslor av skam och skuld för den drabbade (Corrigan & 

Rüsch, 2002). Känslan av skam och låg självkänsla har visat sig vara betydande för om man 

klarar av att stå emot följderna av stigma eller om man tar det till sig (Corrigan & Rüsch, 

2002). Känslor av skuld inför sin sjukdom är även betydande inför om man har 

sjukdomsinsikt eller inte (Corrigan & Rüsch, 2002). Känslan av skam och skuld i 
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kombination med låg självkänsla och själv-stigmatisering kan leda till ovilja att söka hjälp för 

sin psykiska ohälsa (Corrigan & Rüsch, 2002). Studier har visat att personer med depression 

överlag är motvilliga till att söka professionell hjälp (Bland, Newman, & Orn, 1997).  

Personer som drabbats av depression förmedlade att de skulle skämmas inför faktumet att 

behöva söka utomstående hjälp från professionella och tror även att andra skulle visa negativa 

reaktioner mot dem om de sökte sådan typ av hjälp (Barney, Griffiths, Jorm, & Christensen, 

2006). De uppgav även tro på att professionella skulle vara negativt inställda till dem (Barney 

et al, 2006).  Effekt av uppfattad stigma och självstigmatisering leder således till 

underbehandling av depression (Barney, Griffiths, Jorm, & Christensen, 2006). 

Underbehandlingen beror på undvikande av direkt kontakt med vården och eller känslan av 

ens egna problem/sjukdom inte är värd att ta upp någon annans tid med och eller att man inte 

anser sig själv som tillräckligt sjuk (Barney et al., 2006).    

            Det finns idag således stora möjligheter att återhämta sig från depression med hjälp 

utav olika former av psykoterapi och eller psykofarmakabehandling (Corrigan and Rüsch, 

2002; Socialstyrelsen, 2013). Behandling sker antingen med bara antidepressiva läkemedel 

eller terapi och eller i en kombinerad form, så kallad kombinationsbehandling (Craighead & 

Dunlop, 2014).  Trots detta finns det grupper av människor som av olika skäl undviker att 

söka hjälp trots att de skulle ha en stor fördel att delta i sådan behandling (Corrigan and 

Rüsch, 2002; Sirey et al., 2001). Varför människor är ovilliga till behandling har inget enkelt 

svar utan består av många och varierande orsaker (Reavley & Jorm, 2011). För en del handlar 

det om oförståelse för sin situation, personen är helt enkelt inte medveten om att denne lider 

av depression (Sirey et al., 2001). Men för andra kan det handla om en rädsla för 

stigmatisering, både av sig själv men även av omgivningen (Corrigan and Rüsch, 2002; Sirey 

et al., 2001). Sirey et al. (2001) kallar dessa två fenomen för psykologiska barriärer för 

behandling.  

  En del studier visar att det att det i många länder idag är väldigt vanligt med negativa 

attityder kring psykofarmakalogiska mediciner och försök har gjorts för att förbättra dessa 

med bland annat olika typer av kampanjer (Reavley & Jorm, 2011). Trots att allt fler 

behandlas för psykisk ohälsa har inte attityden kring behandling vid psykisk ohälsa förbättrats 

under de senaste 40 åren utan snarare blivit sämre (Mackenzie, Erickson, Frank, & Wright, 

2013). Detta gäller både för psykofarmaka behandling och terapeutiska metoder (Mackenzie 

et al., 2013). Dock tar samma studie upp att det ändå går att se en förändring i hur människor 

ser på orsaksförklaringen till psykisk ohälsa. En del kritiker till psykfarmaka menar att på 

grund utav massiva kampanjer kring psykofarmaka och ett mer spritt biologiskt synsätt gjort 
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människor mer inriktade på att psykisk ohälsa går att lösa med hjälp av biologiska medel – 

alltså läkemedel (Mackenzie et al., 2013). Man har även sett en nedgång i viljan att söka sig 

till samtals- och psykoterapi (Mackenzie et al., 2013). 

  Det finns bland annat en uppfattning om att antidepressiva läkemedel skulle vara 

farliga (Reavley & Jorm, 2011; Gibbons, Hur, Bhaumik, & Mann, 2005). Det rapporterades 

från olika länder att antidepressiva läkemedel skulle göra personer mer suicidala (Gibbons et 

al., 2005). I Reavleys et al. (2011) studie uppgav 19,9 % att de ansåg antidepressiva 

läkemedel som farliga. De som var mest negativt inställda var män. Ett samband kunde ses 

mellan de som trodde att det var skadligt och de som var mest negativa till hur hjälpsamt det 

skulle vara. De personer som tror att antidepressiva läkemedel är farliga är även den grupp 

som är mest rädda för den eventuella stigmatisering som de skulle kunna drabbas utav 

(Reavley & Jorm, 2011). Detta visade sig även stämma när professionellas åsikter jämfördes 

mot den allmänna. Läkare ansåg inte antidepressiva läkemedel som farliga men det gjorde 

allmänheten, på övriga frågor överensstämde åsikterna (Reavley & Jorm, 2011).  

  När det kommer till antidepressiv läkemedelsbehandling finns det även ett stort 

problem med upprätthållandet av medicinering (Sirey et al., 2001).  Negativa attityder och 

föreställningar har visat sig spela stor roll om upprätthållandet av antidepressiv 

läkemedelsbehandling sker (Acosta et al., 2012; Moradveisi, Huibers, Renner & Arntz, 2013). 

Studier har även visat att de som har negativa attityder kring antidepressiva läkemedel inte 

heller blir erbjuden antidepressiva läkemedel i samma utsträckning, inte heller så fullföljs 

medicineringen och dessutom tar personen inte till sig de totala fördelarna på samma vis som 

någon med positiv attityd (Reavley et al., 2011; Acosta et al., 2012). I en annan liknande 

studie av Moradveisi et al. (2013) visar att patienter med negativ attityd mot antidepressiva 

läkemedel hade en ökad risk för att inte fullfölja behandlingen, däremot så var patienter som 

var negativt inställda till psykoterapi inte alls lika benägna att avbryta behandlingen.  

 Ett begrepp som används för att förklara varför vissa är mer positiva eller negativa 

inför psykisk ohälsa och psykiatrisk medicin är ”Mental health literacy” (Jorm, 2000). 

Begreppet innebär förmågan att kunna identifiera specifika sjukdomar samt kunskaper och 

uppfattningar om olika riskfaktorer och orsaker (Jorm, 2000). Den allmänna kunskapen om 

psykisk ohälsa är låg vilket kan vara en bakomliggande faktor till varför människor utsätts för 

stigma (Jorm, 2000).  Dock har ”mental health literacy” tenderat att öka när det gäller 

förståelsen för den biologiska aspekten av psykisk ohälsa samt viljan att söka hjälp 

(Schomerus et al., 2012).  

  Förutom rädslan för stigmatisering finns en annan faktor som tycks spela in om du är 
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villig att ta antidepressiv läkemedelsbehandling eller inte, nämligen kön (Leong & Zachar, 

1999). Kvinnor tenderar att vara mer sårbara för yttre stressorer så som längre arbetsveckor 

och tyngre psykiskt krävande arbeten (Nolen-Hoeksema, 1995). Kvinnor är även mer 

präglade av sociala normer än män (Nolen-Hoeksema, 1995). Detta speglas i lägre social 

status och med det ofta lägre socioekonomisk makt (Nolen-Hoeksema, 1995). Kvinnor 

drabbas således på grund av detta oftare av negativa händelser under livets gång än vad män 

generellt gör (Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema, Grayson & Larson, 1999). Varför 

det är så är en komplex fråga som inte kan besvaras utan att se på flera olika vetenskaper. 

Dels kan kvinnor ses som mer sårbara för att drabbas av depression på grund utav både 

biologiska och psykologiska skillnader och förutsättningar jämfört med män (Nolen-

Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 2001). Men även att kvinnor socialt fostras till att 

vara ”duktiga” och prestera väl både i sociala relationer men även i studiesituationer och på 

arbetsplatser (Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 2001). Kvinnor får lära sig i 

tidig ålder att inte ta plats, vare sig verbalt eller fysiskt, på samma vis som män och inte heller 

tala öppet om sina känslor då man inte vill bli stämplad med etiketter som sårbar och svag 

(Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 2001). Nolen-Hoeksema et al. (2001) 

föreslår att på grund utav att kvinnor biologiskt är mer sårbara för att drabbas av depression 

och även mer utsatta för sociala påfrestningar hamnar kvinnor lätt i en ond cirkel av stress och 

en passivitet inför förändring av deras situation. Denna passivitet är således alltså inte 

självvald utan kan bero på de normer som samhället har kring hur kvinnor ska agera.  

  En del studier pekar på att kvinnor och män hanterar svåra situationer och stresspåslag 

olika. Kvinnor startar i en tidig ålder att filosofera och fundera i större uträckning än män och 

detta grubblande kan vara en grogrund till depressiva tankar och depressiva tankar föder i sin 

tur nytt grubblande (Nolen-Hoeksema et al., 1999).  

  Kvinnor tenderar i högre utsträckning både att söka hjälp men även att upprätthålla sin 

behandling (Leong & Zachar, 1999; Lynch & Kilmartin, 1999). Män däremot söker inte hjälp 

i samma uträckning och är mer ovilliga att ta antidepressiv medicin (Hollingworth et al., 

2010; Leong & Zachar, 1999). Män är även den grupp som är mest rädda för att bli beroende 

av antidepressiva läkemedel (Acosta et al., 2012). Samma resultat har visat sig i studier i 

Italien och Turkiet (Munizza et al., 2013).  

  En förklaring som genomsyrat forskningen är den psykologiska aspekten av kön som 

bland annat Wisch och Mahalik (1995) försöker definiera. Wisch och Mahalik (1995) menar 

att personer som ofta tar sig an stereotypa maskulina attityder så som restriktiva 

känsloyttringar, svårigheter att visa affekter för andra män och som lägger största tiden på 
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arbetet istället för familjen är även dem som är mindre villiga att söka hjälp. Varför det är så 

tros bero på att dessa personer är rädda för att ses som feminima och därför inte söker sig till 

traditionell hjälp (Wisch & Mahalik, 1995). Det finns alltså könsrolls-konflikt när det kommer 

till viljan att söka hjälp för sin psykiska ohälsa (Wisch & Mahalik, 1995).  

 En konsekvens av mäns negativa attityder samt ovilja att söka vård är att män blir 

underdiagnostiserade (Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 2001). På längre sikt 

kan detta innebära risk för försämrat sjukdomstillstånd och förhöjd risk för suicid (Nolen-

Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 2001). Upplevd stigmatisering kan alltså leda till 

avbruten behandling eller ovilja till uppföljning hos/inom psykiatrin eller öppenvården (Sirey 

et al., 2001). Men olika studier pekar även på att stigma kan innebära ett hinder till en första 

vårdkontakt (Sirey et al., 2001).  

  Sirey et al. (2001) tar upp ett problem kring antidepressiv medicinering och stigma. 

Deras studie visar att rädslan för att utsättas för stigmatisering är så pass stor att människor 

undviker försök att behandla sin depression. De menar att det som avgör fullföljande av en 

antidepressiv läkemedelsbehandling avgörs redan innan insättningen av medicin, nämligen 

vilken åsikt en har om hur allvarligt en ser på depression samt upplevd stigma. 

  Mojtabai (2009) har gjort en sammanställning av amerikaners attityder kring 

psykiatrisk medicinsk behandling mellan åren 1998 till 2006. Allmänt har attityderna 

förändrats i positiv riktning och viljan att ta psykofarmaka likaså. Dock visar studien att män 

jämfört med kvinnor fortfarande uppvisar mer negativa attityder kring psykofarmaka. Dels 

attityder om risker kontra fördelar men även viljan/oviljan att ta psykofarmaka vid psykisk 

ohälsa. Liknande studier har gjorts i Australien samt Tyskland. Där har dock resultaten varit 

mer varierande och inte kunnat visa på signifikanta skillnader i någon riktning (Mojtabai, 

2009).  

  I Sverige har det under de senaste åren genomförts en rad kampanjer, t.ex. Hjärnkoll 

(Hjärnkoll, 2014), för att motverka negativa attityder kring psykisk ohälsa i stort. Dock har 

det inte undersökts med läkemedelsbehandling som huvudfokus för eventuell stigmatisering.  

Det är därför rimligt att undersöka om de attityder som mäts i tidigare studier även finns i en 

svensk kontext eller vad som skiljer dem åt. 

 

Syfte  

             Syftet var att undersöka attityder och föreställningar kring behandling med 

antidepressiva läkemedel vid depression.  
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Frågeställningar  

 

i)  Finns det några skillnader mellan män och kvinnors attityder kring antidepressiv 

läkemedelsbehandling, samt hur de ser på för och nackdelar med psykiatrisk 

medicin? 

ii) Finns det någon skillnad mellan män och kvinnors attityd till att vilja ta 

psykiatrisk medicin?   

iii)  Finns det något samband mellan hela stickprovets skattning av vilja/ovilja att ta 

psykiatrisk medicin och attityder kring fördelar/nackdelar med psykiatrisk 

medicin?    
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Metod 

Urval 

 Urvalet var ett tillfällighetsurval, vilket innebär att deltagarna var de som var 

disponibla vid genomförandet av undersökningen (Hayes, 2000). Deltagarna var tillgängliga 

utifrån Karlstads universitets studentkatalog (IT-plattformen It’s Learning) och användare på 

Facebook.  

  Totalt användbara enkätsvar var 199st (71 män och 128 kvinnor).  Fördelning av dessa 

var i procent: 35,7 män och 64,3 kvinnor.  Personerna var i åldersintervallet 19-62 år med en 

medelålder på 28,9 år (s = 9,40). Männens medelålder var 28,7 år (s=9,25) och kvinnornas 

medelålder var 29 år (s=9,54). 

 Ett oberoende t-test visade inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i 

avseende på ålder (p=0,80). Medelvärde för SWLS fördelat på kön var M=23,9 (s=6,2). Män 

M=23,9 (s=6,5) och Kvinnor M=23,9 (s=5,96). Ett oberoende t-test visade inga signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor i avseende på totalpoäng i SWLS (p=0,97). Dessutom 

visade ett Chi-två (χ2) test visade inget signifikant samband i hur män och kvinnor svarade på 

om de känner någon som lider eller lidit utav psykisk ohälsa, χ
2

(1)=3,208, p=0,101. Totalt 

svarade 183 (män 62st, kvinnor 121st) personer Ja på frågan om de känner någon som lider 

eller lidit utav psykisk ohälsa. 16 (män 9st, kvinnor 7st) personer svarade nej.  

Detta indikerar således på att urvalet inte skilde sig mellan könen i avseende på de olika 

bakgrundsvariablerna.  

       

Design 

          Studien genomfördes genom en enkätundersökning.  Studien utgick från en deduktiv 

ansats. Alltså att det fanns teorier som prövades i en annan kontext (Christensen, 2004).

 Designen var en kvantitativ jämförande studie som genomfördes genom en 

stickprovsundersökning av den allmänna åsikten kring attityder gällande antidepressiv 

läkemedelsbehandling. Studien hade en mellanindividsdesign med Oberoende Variabeln: kön 

(män och kvinnor) och Beroende Variabeln: attityder kring psykiatrisk medicin och 

antidepressiva läkemedel.  

  Korrelationer eftersöktes även mellan attityder kring fördelar respektive nackdelar 

med psykiatrisk medicin och viljan att ta psykiatrisk medicin.   
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Instrument 

 ”General Social Survey 2006 (GSS) Questionnaire” (Section A – Core – Ballot 1) 

(Davis, Smith, & Marsden, 1998; National Opinion Research Center - Chicago, 2014) . 

  The Global Social Survey är en undersökning som årligen görs på amerikanska 

medborgare. Organisationen som ligger bakom studien är National Opinion Research Center, 

Chicago (Davis et al., 1998). Den aktuella modulen har varit med i undersökningen två 

gånger, med ca 2000 deltagare och med en svarsfrekvens på ca 76 % båda gångerna 

(Mojtabai, 2009).   

 Modulen består utav 3 delar. Del1: Fördelar med psykiatrisk medicin som är består 

utav 4 frågor. Del 2: Nackdelar med psykiatrisk medicin som består utav 2 frågor. Del 3: 

Vilja/ovilja att ta psykiatrisk medicin som består utav 4 frågor (Davis et al., 1998; Mojtabai, 

2009). Svaren rapporteras genom en 5-stegs Likertskala. Beroende på påstående varierar 

svarsalternativen mellan ”Håller helt med (5) – håller inte alls med (1)” och ”Väldigt troligt 

(5) – inte alls troligt (1)” (Davis et al., 1998; Mojtabai, 1998). Varje individuell fråga kan ge 

maximalt 5 poäng och minimum 1 poäng. Varje frågas poäng läggs ihop i respektive del. 

Höga total poäng för varje del innebär högt instämmande och låg poäng innebär att man inte 

instämmer till inte instämmer alls med påståendena (Davis et al., 1998).  

 Modulens frågor belyser den amerikanska befolkningens åsikter och tankar kring 

bland annat mental hälsa och ohälsa. Den valda modulen är inriktad på frågor kring risker och 

fördelar med psykofarmakalogisk behandling samt viljan eller oviljan att ta dem.  

 Instrumentets frågor översattes till svenska från originalspråket. 

  Satisfaction with life scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

SWLS är ett instrument som mäter en persons globala livstillfredställelse (Diener et al., 1985; 

Hultell & Gustavsson, 2007). Instrumentet består utav 5 stycken påståenden som en får skatta 

på en skala mellan 1-7, där 1=Avisar helt och 7=Instämmer helt och hållet (Diener et al., 

1985; Hultell & Gustavsson, 2007).  Efter skattningen görs en summering poängen. 

Totalsumman jämförs sedan mot en skala (Diener et al., 1985; Hultell & Gustavsson, 2007). 

Får respondenten över 30 poäng tolkas det som personen är ”nöjd” till ”mycket nöjd” med 

livet, får denne under 20 är tolkas personen som mer eller mindre ”missnöjd” med livet och 5 

som ”extremt missnöjd” (Diener et al., 1985; Hultell & Gustavsson, 2007).              

          I denna studie användes detta instrument som en bakgrundsvariabel för att indikera om 

människor som finner sig mer nöjda med livet tenderar att ha en vis sorts attityd och vice 

versa. 

 



15 
 

Datainsamlingsmetod 

  Enkätundersökningen skapades i enkätverktyget ”Survey & Report” som finns som 

programvara via Karlstads universitets intranät. Enkäten bestod utav fyra delar; 

bakgrundsvariabler (ålder och kön) och SWLS (Diener et al., 1985).  Samt egenskrivna 

påståenden och General Social Survey 2006 (GSS) Questionnaire (Davis et al., 1998; 

National Opinion Research Center – Chicago, 2014).  

 Valet av dels kvantitativ metod samt webbaserad enkätundersökning beror på att det är 

allmänhetens åsikt som eftersöks, inte djupgående personliga tankar/attityder som vid en 

kvalitativ analys (Hayes, 2000; Borg & Westerlund, 2012). Genom en webbaserad 

undersökning nås en stor mängd människor snabbt och effektivt (Hayes, 2000).  

            Enkäten bestod som ovan nämnt av två instrument och egenskrivna frågor.  

De egenskrivna frågorna bestod utav 9 påståenden gällande psykisk ohälsa samt 

antidepressiva läkemedel. I förarbetet av denna studie kunde det inte hittas något färdigt 

instrument som uppfyllde studiens syfte och frågeställning helt och fullt. Därför valdes det att 

kompletteras med egenskrivna påståenden till instrumenten (de egenskrivna påståendena finns 

att läsa i sin helhet under bilaga 3, fråga 8-16). Frågorna utformades som påståenden och 

balanserades både för och emot antidepressiva läkemedel. Påståendena användes för att ta 

reda på attityder kring olika delar kring antidepressiva läkemedel och synen på 

läkemedelsbehandling. Det var även två slutna frågor angående kunskap om depression, 

huruvida respondenten tror att antidepressiva är beroendeframkallande och om depression ses 

som en psykisk sjukdom. Påståenden besvarades likt The Global Social Survey på 5-skalig 

alternativs nivå.  

 The Global Social Surveys var det instrument som passade bäst utifrån 

frågeformuleringar och tidigare genomförda studier. I tidigare studier har instrumentet nått ut 

till en stor mängd människor i syftet att ta reda på attityder kring psykofarmaka samt 

viljan/oviljan att ta psykiatrisk medicin. Det är även av intresse att göra en undersökning på 

svenska medborgare och se om resultaten skiljer sig från t.ex. amerikanska undersökningar. 

             SWLS valdes ut för att mäta deltagarnas upplevda livstillfredställelse, då det har visat 

sig i tidigare studier att attityder kring antidepressiva läkemedel påverkas utav vilka 

preferenser en har till livet i stort (samt hur positivt inställd en är till livets olika delar) och 

vilken tro en har på behandlingsmetoden innan (Moradveisi et al., 2013).   
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Genomförande 

 Respondenterna kontaktades genom ett massutskick till personer registrerade i 

Karlstads universitets studentkatalog samt att enkäten lades ut på Facebook. Enkäten delades 

där uppskattningsvis 15 gånger. Utskicket innehöll enkätformulärets digitala länk med en kort 

instruktion gällande studiens syfte. När deltagarna sedan öppnade länken i webbläsaren fick 

dem ett informationsbrev (Se bilaga 3). Där fick respondenten förklarat för sig vad enkäten 

syftade till och sina rättigheter att avbryta när som helst denne önskade. Respondenten fick 

även information om sin anonymitet och konfidentdalitet. 

 Eftersom enkäten spreds i en väldigt omfattande mängd gjordes beslutet att avbryta 

insamlingen när antalet överstigit 200 personer för att ha en hanterbar data mängd. Tiden 

enkäten låg ute var 1,5 h.  

  Därefter skapades en enkel rapport i ”Survey & Report” som bestod utav frekvenser 

och kortfattad statistik över undersökningen. Data exporterades sedan till SPSS för vidare 

analys.               

 

Databearbetning 

 Först gjordes histogram över The Global Social Surveys respektive de 9 egenskrivna 

påståendena för att se om data var normalfördelade. Det visade sig att data gällande The 

Global Social Surveys var normalfördelade men att de egenskrivna frågornas data inte var det.  

Det gjordes även ett Shapiro-Wilks test för att se om data var normalfördelad eller inte på de 

egenskrivna påståendena. Det visade sig även här att data inte var normalfördelad (p < 0,05). 

För att data ska vara normalfördelad ska signifikansen vara större än p=0,05 (Field, 2009).  

 På The Global Social Surveys gjordes 3st oberoende t-test. För att göra oberoende t-

test vilket är ett parametriskt test krävs det dels att mätningarna skett oberoende av varandra 

(Borg & Westerlund, 2012). Det andra kravet att det är normalfördelade populationer och 

homogena populationsvarianser (Borg & Westerlund, 2012).  

 För de egenskrivna frågorna genomfördes 8st Mann-Whitney U-test, ett icke-

parametriskt test. Antaganden för att genomföra Mann-Whitney U-test är att stickproven är 

oberoende av varandra och slumpmässiga. Data ska även vara på minst ordinal nivå. Dock 

krävs ingen normalfördelning utan den kan vara snedfördelad (Borg & Westerlund, 2012).  

  Det gjordes även ett Chi-två (χ2) test på påståendet gällande om man känner någon 

som lider eller lidit utav psykisk ohälsa. Kraven för att göra Chi-två (χ2) är att grupperna man 

jämför är oberoende av varandra, data ska vara på nominal nivå och den förväntade 
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frekvensen får inte understiga 5 då det finns risk att man sänker den statistiska powern (Field, 

2009).  

 För den tredje frågeställningen gjordes det 2st Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficients tester. Kravet för att göra detta test är även det att 

data är normalfördelad och data är på minst intervallnivå (Borg & Westerlund, 2012).  

 

Bortfall 

  Enkäten skickades ut till 3810st personer. 107st mailadresser visade sig vara fel och 

kom tillbaka.  Av de som gavs möjlighet att svara på enkäten gick en stor mängd förlorad, 

alltså var det ett stort externt bortfall, detta på grund utav att enkäten stängdes när den nått en 

kvot av 200 respondenter. Av de 207 enkätsvaren upptäcktes det ”missing values” på 8 av 

enkäterna. Dessa togs bort då de inte var fullständiga och för att således inte påverka 

statistiken.  5 personer hade inte angett ålder. 2 personers svar på SWLS påstående 4 saknades 

och 1 persons svar på ” Läkemedel kan vara en effektiv behandling för människor med 

psykiska problem så som depression” saknade även det svar. Bortfallet var markerat i 

datamatrisen med ”999”(=bortfall).  Valet att ta bort dem grundar sig i att SWLS och ålder 

var bakgrundsvariablar. För ålder var det framförallt för att säkerställa att ingen under 18 år 

deltog. Den sista enkäten som togs bort beror på att alla frågor var inställda som obligatoriska 

och därmed måste det skett ett systemfel i enkätprogrammet. För att inte påverka statistiken 

på grund utav detta togs denna bort. 

  

Reliabilitet och validitet 

   Instrumenten SWLS och The Global Social Survey är båda välanvända instrument. 

The Global Social Survey, tabell 2, frågor delas in i tre delar. En om fördelarna om att ta 

psykiatrisk medicin, den andra om riskerna och den tredje om viljan att ta dem.  

             I Mojtabai (2009) fick del 1 Cronbachs alfa= 0,82 och del 2 Cronbachs alfa=0,68 och 

till sist del 3 Cronbachs alfa=0,80. Cronbachs alfa används för att mäta reliabiliteten när ett 

mätinstrument består av flera frågor (Hristmanna & Van Aelstb, 2006; Mojtabai, 2009).  

Det Cronbachs alfa mäter är om det finns en korrelation mellan frågorna i ett instrument 

(Hristmanna & Van Aelstb, 2006). Reliabilitet är ett mått på att det som mäts uppvisar 

konsekventa resultat där konsekventa resultat förväntas (Hayes, 2000). Ett test ska uppvisa 

samma resultat oberoende av på vem som utför mätningen (Hayes, 2000).  

  The Global Social Survey får även anses ha hög valditet då instrumentet är utformat 
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för att ta reda på attityder kring bland annat psykiatrisk medicin. Vi kan alltså anta att 

instrumentet är tillförlitligt eftersom att validitet betyder att det som en vill mäta faktiskt mäts 

(Hayes, 2000).  

         Instrumentet översattes genom att det gjordes tre individuella översättningar till svenska 

som sedan översattes tillbaka till engelska för att se att samma resultat gavs. Detta för att 

validera översättningen (Wang, Lee, & Fetzer, 2006). Det finns alltid risker när man 

översätter ett instrument till ett nytt språk då man inte kan vara säker på att det man frågar 

efter har samma innebörd på ett annat språk (Wang et al., 2006). Beroende på vilken kulturell 

kontext instrumentet gjorts i kan också påverka utfallet av översättningen (Wang et al., 2006). 

Det är viktigt att man inte gör en direktöversättning utan översätter innebörden av 

frågorna/påståendena (Wang et al., 2006).   

    I denna aktuella studie uppmättes Cronbachs alfa till 0,75 på del 1(fördelar), 0,68 på 

del 2(nackdelar) och på del 3(vilja och ovilja) till 0,85. Dessa värden får anses som likvärdiga 

i jämförelse med tidigare studier. Detta ger även en indikation på att översättningen var 

korrekt då frågorna korrelerade på likvärdigt vis även efter översättning till svenska.  

 SWLS är väl beprövat när det gäller både reliabilitet och validitet (Diener et al., 1985). 

Diener et al. (1985) testade instrumentets reliabilitet genom att genomföra upprepade 

mätningar av instrumentet på olika respondenter med ett utfall på Cronbachs alfa =0,87.  

  För att testa valditeten jämfördes testet med andra liknande tester som mäter 

livstillfredställse, för att se om man fick liknande resultat. Detta för att se så det som 

instrumentet menade att mäta verkligen mättes (Diener et al., 1985).  

  Utöver detta fanns även fördelaktiga psykometriska delar för SWLS, som b.la innebär 

att den kan användas som ett globalt skattningsinstrument (Diener et al., 1985).  

 I en svensk studie av Hultell och Gustavsson (2007) genomfördes ett psykometriskt 

test för att se om SWLS var användbar i en Svensk kontext. Det visade sig fungera väl och 

uppmätte ett Cronbachs alfa på: 0,88 (Hultell & Gustavsson, 2007). Dock att översättningen 

från engelska till svenska gjorde att två svarsalternativ bör tas bort för att det inte finns en 

korrekt likvärdig översättning för det svenska språket (Hultell & Gustavsson, 2007). I denna 

studie valdes dock att ha alla svarsalternativ med enligt Diener et al. (1985). 

            I denna aktuella studie uppmättes Cronbachs alfa till 0,89 som överensstämmer med 

SWLS tidigare uppmätta testvärden.  

    När det gäller de egenskrivna påståendena balanserades det för och emot för att inte 

färga respondenten åt något håll. Detta för att säkerställa den interna valditeten (Hayes, 2000). 

Påståendena frågade om olika saker och ett svar kunde inte likställas med ett annat påstående. 
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Därför kunde och bör inte en korrelation inom frågorna mätas. 

             För att säkra reliabiliteten på enkätstudien genomfördes en pilotstudie (Hayes, 

2000). Pilotstudien genomfördes innan enkäten publicerades och fick in tio respondentsvar. 

Kommentarer samlades in om hur tydlig enkäten var och om den var svår att förstå. Efter 

pilotstudien rättades ett stavfel till samt tillägg av SWLS då det framgick att en ytterligare 

bakgrundsvariabel behövdes för ett mer tillförlitligt test. Även ändrades en av de öppna 

frågorna till en sluten för att passa frågans syfte bättre.  

 

Etiska överväganden 

 De etiska övervägandena utgick fån Vetenskapsrådets kodex gällande forskning inom 

fältet Samhälle och Humaniora samt hur god forskningssed skall utövas (Vetenskapsrådet, 

1990:2011).  Etiskt protokoll finns att läsa i bilaga 4.  

        Studien genomförs pga. stort intresse för psykisk ohälsa och kring attityder kring 

psykofarmakabehandling. Det finns åsikter om det mesta gällande den psykiskt 

funktionsnedsattas liv och däribland dennes val av behandling. Nyttan för vetenskapen är att 

det är av vikt att ta reda på hur attityder skiljer sig mellan män och kvinnor inför en eventuell 

antidepressiv medicinering då öppenvården och psykiatrin behöver utveckla strategier för att 

nå dem som annars inte skulle söka vård. Att ta reda på attityder generellt kring psykisk 

ohälsa är av stor betydelse då det finns genomgående problem med hjälpsökande bland 

potentiella patienter inom psykiatrin och öppenvården.  

          Deltagarens nytta är att denne får en möjlighet att begrunda och tänka på ett ämne som 

en kanske annars inte skulle göra. 

 Enligt vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 1990,2011) ska deltagare i 

enkätundersökningar vara fyllda 15 år. I denna studie var samtliga respondenter över 18 år.

 Studien är av empiriskt slag och kräver således noggrannhet vid redovisning utav 

eventuella bortfall och inte förringa resultaten av den statistiska analysen (Vetenskapsrådet, 

1990:2011).   

  Personerna fick först ta del av information för informerat samtycke enligt 

Vetenskapsrådets kodex (Informationskravet och samtyckeskravet, (Vetenskapsrådet, 

1990:2011)).  Respondenterna blev även informerade om att de var anonyma. Inga känsliga 

personuppgifter insamlades så som tillexempelvis personnummer. Det finns ingen risk för 

fysisk skada kring denna studie dock bör man ta i beaktning att risken för psykisk skada finns 

om än låg. Personer med egna erfarenheter av antidepressiva läkemedel och eller psykiatrisk 
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medicin kan vara känsliga för den sortens frågor. Eller personer med pågående psykisk ohälsa 

kan finna frågorna och påståendena som problematiska och stötande. Riskerna minimeradess 

även genom att förklara att studien inte är ute efter att peka ut specifika individer utan se hur 

allmänheten tänker. Deltagarna kunden även avbryta undersökningen när som helst denne 

önskar. Deltagarna informerades om detta och hade även möjlighet att kontakta mig eller 

handledare för frågor. De instrumenten som används i studien är sedan tidigare väl beprövade 

och använda. 

          Enkäterna kan inte kopplas till individen, då uppgifterna som ovant nämnt inte är av 

personkänsligt slag enligt vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 

1990:2011).  Eftersom att det var en webbaserad undersökning kommer inte heller deltagarnas 

identitet att avslöjas och därmed är undersökningen helt anonym.  

Efter att data bearbetas klart kommer enkäterna även att raderas enligt nyttjandekravet som 

innebär att man inte får använda insamlad data i något annat syfte än för den aktuella studien 

(Vetenskapsrådet, 1990:2011).  

          Deltagarna fick information om att de kommer kunna ta del av resultatet av 

enkätundersökningen på Diva-Portal.  
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Resultat  

  För att besvara frågan om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors attityd 

kring hur man ser på fördelar med psykiatrisk medicin? gjordes ett oberoende t-test.  

Testet visade ingen signifikant skillnad mellan män (M=13,39, s=2,49) och kvinnor 

(M=13,92, s=2,79) i avseende på attityder kring fördelar med psykiatrisk medicin, t(197)= -

1,328, p=0,186, d= -0,204. Resultatet uppvisade en liten effektstyrka enligt Cohens riktlinjer 

(Borg & Westerlund, 2012).  

  För frågan om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors attityd kring hur 

man ser på nackdelar med psykiatrisk medicin gjordes ett oberoende t-test. 

 Testet visade ingen signifikant skillnad mellan män (M=6,24, s=1,57) och kvinnor (M=6,00, 

s=1,53) i avseende på attityder kring nackdelar/risker med psykiatrisk medicin, t(197)=1,047, 

p=0,297, d=0,155.   Det fanns en mycket liten effektstyrka enligt Cohens riktlinjer (Borg & 

Westerlund, 2012). 

  För att ge svar på frågan om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors attityd 

till att vilja ta psykiatrisk medicin? gjordes ett oberoende t-test. Ett oberoende t-test visade en 

signifikant skillnad mellan män (M=10,84, s=4,29) och kvinnor (M=12,65, s=4,03) i avseende 

på attityder kring ovilja/vilja att ta psykiatrisk medicin, t(197)= -2,956, p < 0,01, d = - 0,52, 

såtillvida att kvinnorna instämde i högre grad att de var mer villiga att ta psykiatrisk medicin. 

Effektstyrkan visade sig vara måttlig enligt Cohens riktlinjer (Borg & Westerlund, 2012).   

  För att besvara frågan om det finns några skillnader mellan män och kvinnors attityder 

kring antidepressiv läkemedelsbehandling gjordes 8st Mann-Whitney U-test. 

 Ett Mann-Whitney test visade en signifikant skillnad i hur män och kvinnor skiljer sig 

i avseende på påståendet att män drabbas oftare av psykisk ohälsa än kvinnor, 

 U = 3 741,0; z = -2,225; p= 0,026, r= -0,158, så tillvida att männen (mean rank=111,31, 

Mdn=3, variationsbredd=4) instämde i högre grad än kvinnorna (mean rank=93,73, Mdn=2, 

variationsbredd=4). 

  Ett Mann-Whitney test visade en signifikant skillnad i hur män och kvinnor skiljer sig 

i avseende på påståendet att antidepressiva läkemedel är för lätt att få utskrivet,  

U=3 809,0 : z = -2,018; p=0,043, r= -0,143, så tillvida att kvinnorna (mean rank=105,74, 

Mdn=3, variationsbredd=4) instämde i högre grad än männen (mean rank=89,65, Mdn=3, 

variationsbredd=4).  

  Ett Mann-Whitney test visade en signifikant skillnad i hur män och kvinnor skiljer sig 

åt i påståendet om att antidepressiva läkemedel fungerar bäst i kombination med 

samtalsterapi, U = 3 582,0 ; z = -2,606, p = 0,009, r= -0,185, så tillvida att kvinnorna (mean 
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rank= 107,52, Mdn= 4, variationsbredd=3) instämde i högre grad än männen (mean 

rank=86,45, Mdn=4, variationsbredd=4). 

 Ett Mann-Whitney test visade ingen signifikant skillnad mellan män (Mdn= 2, 

Variationsbredd=4) och kvinnor (Mdn=1, variationsbredd=4) i avseende på om depression 

ses som en form av psykisk sjukdom, U=3 886,5, z = -1,85, p=0,064, r= -0,131.   

  Ett Mann-Whitney test visade ingen signifikant skillnad i hur män (Mdn= 3, 

variationsbredd=4) och kvinnor (Mdn=3, variationsbredd=4) skiljer sig i avseende på 

påståendet att kvinnor drabbas oftare av psykisk ohälsa än män, U = 4 391,0; z = -0,416, 

p=0,678, r= - 0,0295. 

 Ett Mann-Whitney test visade ingen signifikant skillnad mellan män (Mdn=2, 

variationsbredd=4) och kvinnor (Mdn=2, variationsbredd=4) i avseende på att läkemedel 

kan vara en effektiv behandling för människor med psykiska problem så som depression,  

U = 4 204,0, z = -0,961, p = 0,338, r= - 0,649.  

 Ett Mann-Whitney test visade ingen signifikant skillnad mellan män (Mdn=3, 

variationsbredd=4) och kvinnor (Mdn=3, variationsbredd=4) i avseende på påståendet att 

antidepressiva läkemedel är beroende framkallande, U = 4 419,0 ; z = -0,339; p=0,736,  

r= -0,0283.  

 Ett Mann-Whitney test visade ingen signifikant skillnad mellan män (Mdn=2, 

variationsbredd=3) och kvinnor (Mdn=2, variationsbredd=4) i påståendet att antidepressiva 

läkemedel är bättre än samtalsterapi, U = 4 229,0; z = -0,872; p=0,384, r= - 0,0618.  

 För att besvara den tredje frågeställningen om det finns något samband mellan hela 

stickprovets skattning av vilja/ovilja att ta psykiatrisk medicin och attityder kring 

fördelar/nackdelar med psykiatrisk medicin gjordes det två korrelationsprövningar med det 

parametriska testet Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient för att mäta graden av 

linjärt samband (Borg & Westerlund, 2012; Field, 2009).  

 Det fanns ett signifikant negativt samband mellan ju fler nackdelar man såg med 

psykiatrisk medicin och att inte vilja ta psykiatrisk medicin, r(197)= - 0,383, p < 0,001, 

r
2
=0,147=14,7 % förklarad varians, resultatet tyder på en medelstor effekt.  

 Det fanns ett signifikant positivt samband mellan ju fler fördelar man såg med 

psykiatrisk medicin och viljan att ta dem, r(197)= 0,457, p<0,001, r
2
=0,209=20,9 % förklarad 

varians, resultatet visar på en stor effekt.   
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Diskussion 

  Syftet med denna studie var att undersöka attityder och föreställningar kring 

behandling med antidepressiva läkemedel vid depression.   

 Huvudresultatet i denna studie och svaret på frågeställning två, var det signifikanta 

resultatet gällande skillnader mellan kön kring viljan att ta psykiatrisk medicin. Männen var 

dem som var mest ovilliga till att ta psykiatrisk medicin. Detta överensstämmer även med 

tidigare studier på ämnet (Leong & Zachar, 1999; Mojtabai, 2009; Reavley & Jorm, 2011). 

Att män är negativt inställda till psykiatrisk medicin ligger i linje med tidigare studier där 

mäns generella attityd varit negativ inställd till viljan att söka vård för psykisk ohälsa (Leong 

& Zachar, 1999; Mojtabai, 2009; Reavley & Jorm, 2011). Att kvinnor är mer positiva till 

psykiatrisk medicin och antidepressiva läkemedel har även bekräftats i tidigare studier på 

ämnet (Hollingworth, Burgess, & Whiteford, 2010; Leong & Zachar, 1999).   

  Bland männen i denna undersökning fanns alltså en stor ovilja att ta psykiatrisk 

medicin.  En möjlig anledning till att det finns negativa attityder kring psykiatrisk medicin 

och antidepressiva läkemedel kan vara att det i tidigare forskning på ämnet och speciellt 

gällande SSRI presenterades missvisande statistik. Det presenterades att antidepressiva 

läkemedel och framförallt SSRI-preparat skulle kunna göra depressiva personer mer 

suicidbenägna. Detta samband visade sig dock inte stämma (Gibbons et al., 2005). Även i 

Sverige rapporterades det en ökning av suicid i samband med ökningen av förskrivning av 

SSRI-preparat (Isacsson, Reutfors, Papadopoulos, Ösby, & Ahlner, 2010).  

Isacsson et al., (2010) kunde i sin studie inte påvisa ett sådant samband. Även i artikeln 

skriven av Gibbons et al., (2005)  kunde ingen sådant samband ses, utan snarare ett omvänt 

förhållande, personer som behandlas med antidepressiva läkemedel löper mindre risk för 

suicid. Gibbons et al., (2005) gjorde en övergripande sammanställning på olika länders 

resultat kring användning av antidepressiva läkemedel i samband med suicidförsök och kom 

fram till samma slutsats. En förklaring till detta missförstånd eller feltolkning av resultaten 

kan eventuellt förklaras med att det under en tid var en ökning av förskrivning av 

antidepressiva läkemedel samtidigt som suicidtalen ökade, dock hade detta ingen effekt på en 

individuell nivå, utan det var en spegling av hur samhället såg ut i stort (Isacsson et al., 2010; 

Gibbons et al., 2005).   

  Även faktumet att vid påbörjad behandling av antidepressiva läkemedel påverkas 

individen av flertalet insättningssymtom som under en viss tid kan göra personen mer 

nedstämd (Hjorth et al., 2000; Wilcock & Twycross, 2012). Möjligen har det gjorts en 

koppling mellan denna insättningsperiod och försämrat sjukdomstillstånd och slutsatsen att 



24 
 

antidepressiva skulle vara farliga. 

  I denna studie instämde männen i högre grad att män drabbas oftare av psykisk ohälsa 

än kvinnor. Detta är således ett delresultat i försöket att besvara frågeställning ett.   

Att män anser att män drabbas oftare av psykisk ohälsa är inte bara intressant för studien i sig 

utan även när det ställs i kontexten kring problematiken med underdiagnostisering av män vid 

depression och problemen med att män mer sällan söker vård än kvinnor (Leong & Zachar, 

1999). Men även att de är motvilliga till att psykiatrisk medicin som denna studie visade. 

Kvinnor diagnostiseras med depression dubbelt så ofta som män men ändå visar rapporterad 

statistik det motsatta när det gäller missbruksproblematik och höga suicidantal hos män 

(Nolen-Hoeksema, 1995). Statistik visar även att män utför suicid fyra gånger så ofta som 

kvinnor (Kilmartin, 2005; Ogrodniczuk & Oliffe, 2011). Av detta går det att anta att män i 

stor grad är en underdiagnostiserad grupp och döljer i hög grad sina depressiva symtom 

(Nolen-Hoeksema, 1995). Ett försök till att förklara detta kan vara att diagnoskriterierna för 

depression utgår från ett ”feminint” perspektiv vilket gör att symtomen som männen uppvisar 

vid depression inte fångas upp (Lynch & Kilmartin, 1999). Kvinnor tenderar att rikta sin 

ångest ”inåt” medan män tenderar till att rikta sin ångest ”utåt”, till exempelvis så uppvisar de 

ångest och depressivitet i utåtagerande beteenden som förhöjt intag av alkohol, problem och 

bråk i sociala relationer samt våldshandlingar i högre grad (Nolen-Hoeksema, 1995; Lynch & 

Kilmartin, 1999). Kvinnors spontana hantering av ångest handlar ofta om negativa tankar och 

grubblande (Nolen-Hoeksma et al., 1999).  Kvinnors psykiska ohälsa visar sig ofta i olika 

typer av ätstörningar och självskadebeteenden (WHO, 2004).  

   Det går inte heller att bara säga att män inte söker hjälp för att förklara fenomenet med 

att det kvinnor som i större utsträckning drabbas av depression. En stor mängd forskning har 

försökt att ta reda på vad som utgör skillnaderna men svaren är många och beroende på vilken 

teori man utgår ifrån finns det olika förslag (Nolen-Hoeksema, 2001). Olika försök har gjorts 

för att ta reda på varför kvinnor överlag tenderar att må sämre än män (Nolen-Hoeksema, 

2001). En orsak kan vara en biologisk skillnad i hur stressresponsen skiljer sig åt mellan 

könen. Nolen-Hoeksema (2001) beskriver det i termer av att kvinnor utsätts för mer stress på 

grund utav varierande faktorer så som lägre social status och ställning och därmed är mer 

sårbar för socioekonomiska faktorer så som fattigdom och utanförskap. Stress påverkar 

människan dels fysiologiskt men även psyklogiskt. På grund utav tidigare utsatthet för stress 

blir man således mer sårbar för nya stresspåslag. Stresspåslag som övertid kan leda till 

depression (Nolen-Hoeksema, 2001).   

  Som tidigare nämnde teorier i inledningen tar upp finns det större krav på kvinnor att 
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vara till lags och att var ”duktiga” (Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 2001). 

Detta kan troligen även spegla resultatet i denna uppsats då kvinnorna var mer instämmande 

kring att de var mer villiga till att ta psykiatrisk medicin. Det kan eventuellt visa på att 

kvinnor mer generellt gör sådant som samhället förväntar sig att de ska göra, nämligen i detta 

fall söka vård och att ta psykiatrisk medicin.  Troligen är även vårdpersonal och andra 

professioner inom psykiatri och allmänvården också färgade av de samhälleliga normerna att 

kvinnor är anses som svagare och därför behöver vård i betydligt högre grad än män.  

WHO (2004) menar att ätstörningar tros ha ökat med hur de samhälleliga normerna vridits 

hårdare kring hur det kvinnliga idealet ska se ut. Samt att kvinnor idag pressas till att inte bara 

vara duktiga utan även ha en kropp, sätt till samhällets normer som anses som åtråvärd 

(WHO, 2004). Detta är troligen en av anledningarna till att kvinnors psykiska ohälsa syns mer 

än männens.  

  Männen i denna studie var alltså ovilliga till att ta psykiatrisk medicin och detta skulle 

eventuellt skulle kunna leda till motvilja till att ta antidepressiva läkemedel vid en depression. 

Eftersom det i tidigare gjorda studier gått att påvisa att ökad förskrivning av antidepressiv 

medicin leder till minskning av suicid (Olfson, Schaffer, Marcus & Greenberg, 2003; Gibbons 

et al., 2005) skulle det behövas forskas på hur vården i stort når ut till män med depressiva 

symtom och en bredare kunskap om hur män uppvisar symtom för att tidigt kunna ställa 

diagnos. Men problemet ligger inte bara i mäns ovilja att ta psykiatrisk medicin utan även i att 

de undviker att söka vård. Mäns undvikande av uppsökande av vård förklaras ofta med hjälp 

utav könsrollsmodellen (Wisch & Mahalik, 1995). Kilmartin (2005) tar upp 

könsrollsmodellen i en kulturell kontext, männen är på grund utav rådande kulturella normer 

pressade till att hantera ”kvinnliga” känslor på ett maskulint vis och i detta ingår det inte att 

söka hjälp från vården.  

  Männen i denna aktuella sticksprovsundersökning tycks alltså vara införstådda med att 

män mår dåligt men är samtidigt ovilliga att ta psykiatrisk medicin. Ett annat påstående som 

undersöktes var om ”Antidepressiva läkemedel fungerar bäst i kombination med 

samtalsterapi” där höll dock inte männen med, utan det var en signifikant skillnad mellan 

könen och kvinnorna instämde i högre grad.  Vad det betyder går inte att svara på utan endast 

att spekulera i. Anser männen inte samtalsterapi eller antidepressiva läkemedel som bra 

alternativ för behandling av depression? Eller anser de behandlingsmetoderna fungera väl var 

för sig? Eller är det för att männen aldrig ens har erbjudits sådan typ av hjälp och därför helt 

enkelt inte har kunskapen? Intressant är dock att diskutera om man skulle kunna förhindra 

djupa depressioner och eventuella självmordsförsök om till exempelvis diagnoskriterierna 
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ändrades till ett mer könsindelat perspektiv. Misstas mäns signaler på hjälp som ”maskulina” 

attityder? 

 Forskning har visat att män är mer rädda för att bli utsatta för stigma än kvinnor 

(Reavley & Jorm, 2011). Rädslan för stigmatisering är en anledning till ovilja att söka vård 

(Sirey, o.a., 2001). Stigma uppstår pga. rädsla för det okända och okunskap om psykiska 

sjukdomar (Corrigan & Rüsch, 2002). Det som är okänt är lättare att tala illa om eftersom de 

inte är om sig själv och därmed går att distansera sig ifrån (Link & Phelan, 2001). Kanske är 

det även därför männen i denna undersökning inte var villiga till att ta psykiatrisk medicin. 

Stickprovets åsikt kan vara en indikation på att män faktiskt mår psykiskt dåligt i större eller 

lika stor grad som kvinnor men att de på grund av bland annat rädsla för stigmatisering inte 

vill söka vård och eller tala om sina problem inför andra.  

  Även här går det även att återkoppla till diskussionen om hur samhället allmänt ser på 

kvinnorollen. Eventuellt är det så att kvinnor är mer vana vid stigmatisering redan utöver den 

psykiska ohälsan och därför inte heller upplever det som lika svårt med upplevelsen av stigma 

ur det perspektivet. Kanske är det så att kvinnor ser det som en naturlig del av livet? 

  Det fanns en signifikant skillnad kring påståendet att antidepressiva läkemedel 

förskrivs för lätt. Det var kvinnorna som instämde i högre grad än männen. Varför det är så 

kan eventuellt bero på att kvinnorna i högre grad söker sig till vården (Leong & Zachar, 1999; 

Lynch & Kilmartin, 1999) och därmed således erbjuds antidepressiva läkemedel oftare än 

männen. Men även att kvinnor överlag förväntas acceptera den vård de erbjuds. 

 Tidigare forskning går isär gällande detta ämne då en del forskare menar att förskrivningen 

av antidepressiva är låg i jämförelse med antalet potentiella användare. Då annan forskning 

menar att antidepressiva förskrivs för lätt och till fel personer  (Nassir Ghaemi, Vohringer, & 

Whitham, 2013). Alltså går resultatet i denna undersökning till viss del i linje med tidigare 

forskning men även emot. 

  Det var även kvinnorna som instämde i högre grad att antidepressiva läkemedel 

fungerar bäst i kombination med samtalsterapi, det fanns en signifikant skillnad mellan hur 

män och kvinnor ställde sig till detta. Även här kan det eventuellt röra sig om att kvinnor 

överlag är mer bekanta med vården och behandling för depression än män och eller är det 

bara just det här stickprovet som anser att detta stämmer? Forskning på detta område har visat 

att en kombinationsbehandling är den mest effektiva vid just depression (Craighead & 

Dunlop, 2014). Om detta har att göra med utfallet i denna studie går bara att spekulera i. Men 

eventuellt finns en medvetenhet hos kvinnorna om detta eller tidigare förkunskap på ämnet 

som gör att kvinnorna instämmer i högre grad än männen.  
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 I denna studie fanns det en korrelation mellan attityder kring nackdelar med 

psykiatrisk medicin och ovilja att ta dem. Detta resultat besvarar således frågeställning 

nummer tre i denna uppsats. Alltså, de personer som instämde kring nackdelarna med 

psykiatrisk medicin var även de som var mest ovilliga till att ta psykiatrisk medicin. Personer 

som instämde kring fördelarna med psykiatrisk medicin var även de som var mest villiga att ta 

psykiatrisk medicin. Andra studier på ämnet påvisar samma slutsats (Mojtabai, 2009; Reavley 

& Jorm, 2011). Att denna studie fick det resultatet får ses som relativt logiskt då man kan 

tänka sig att personer som inte ser fördelar med psykiatrisk medicin inte heller skulle vilja ta 

dem och tvärt om. Det som överlag var annorlunda i denna aktuella studie jämfört med 

tidigare var att det inte fanns en speciellt stor skillnad mellan könen gällande attityd kring för 

och nackdelar med psykiatrisk medicin utan det totala stickprovet delade uppfattning i de 

flesta frågor/påståenden. I Mojtabis (2009) studie som använde samma instrument påvisades 

det signifikanta skillnader mellan kön gällande både för- och nackdelar med psykiatrisk 

medicin. Mojtabai (2009) kunde även redovisa att det var männen som var mest negativa både 

till psykiatrisk medicins för- och nackdelar.  Där kunde man även se en korrelation mellan de 

personer som var positiva till fördelarna med psykiatrisk medicin och dem som var villiga till 

att ta sådan medicin (Mojtabai, 2009).  I det motsatta förhållandet fanns det också en 

korrelation (Mojtabai, 2009) precis som i denna studie.  

I övrigt fanns det ingen signifikant skillnad mellan männens och kvinnornas attityder gällande 

för- och nackdelar med psykiatrisk medicin utifrån instrumentet The General Social Surveys 

delar. Dock fanns som rapporterat och diskuterat en del skillnader gällande attityd till 

antidepressiva läkemedel som ställdes utifrån de egenskrivna påståendena. Dock ger detta 

inget tydligt svar på skillnader gällande gruppernas attityd utan bara på visa specifika 

påståenden, alltså kan inte frågeställning nummer ett anses som helt besvarad.  

 

Förslag på framtida forskning 

  Att bekämpa stigma kan tyckas vara en omöjlig uppgift då stereotyper och attribut är 

djupt rotade hos oss människor (Christensen, 2004). Frågan är om män i större grad än 

kvinnor saknar kunskapen om psykisk ohälsa och om effekterna av depression? Jorm (2000) 

pratar om att den allmänna förståelsen för psykiska sjukdomar är dålig på grund utav 

bristande kunskap om hur olika psykiska sjukdomar yttrar sig och vad de egentligen innebär 

för den drabbade och att detta leder till ovilja att söka vård. Det blir då rimligt att anta att 

personer som är ovilliga att söka vård har bristande kunskaper om psykisk ohälsa. På grund av 
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denna okunskap är man således rädd för den eventuella stigmatisering man skulle kunna 

drabbas utav. Det är inte bara av samhällets normer som män pressas till att undertrycka sina 

svaga sidor, utan även hur media speglar normen av vad manligt respektive kvinnlig 

beteendet är utifrån stereotyper skapade av samhället (Kilmartin, 2005). I media är det ofta 

kvinnor som får gestalta psykisk ohälsa då kvinnor är de känslosamma och osjälvständiga. 

Männen framställs istället som extremt självständiga, känslokalla och våldsamma (Kilmartin, 

2005).  Det skulle därför vara intressant att ta reda på mäns syn och tankar på hur media 

framställer dem och kvinnor i kontexten psykisk ohälsa. Driver medias bild av psykisk ohälsa 

på stigmatiseringen av personer drabbade av det? Upplever män att deras psykiska ohälsa 

glöms bort på grund utav att den kvinnliga är den om porträtteras? 

  Framtida forskning skulle även behöva undersöka hur en variation av dagens 

diagnoskriterier skulle påverka diagnostiseringen av män med depressiva symtom för att inte 

låta männen fortgå att vara en underdiagnostiserad grupp. Här krävs en större och mer 

omfattande undersökning där flera vetenskapsfält behöver sammarbeta, till exempelvis 

socialpsykologer och kliniska vetenskapsmän inom fältet psykiatri för att få fram 

diagnoskriterier som är mer inkluderande. Det skulle även vara intressant att göra 

djupintervjuer med män för att ta reda på hur män generellt tänker kring detta och hur de 

skulle vilja bli bemötta av vården samt vilken typ av behandling de skulle föredra.   

Metoddiskussion 

  När data analyserades gjordes valet att behålla data på svarsalternativet ”vet-ej” (fråga 

23-26) och ”Har ingen uppfattning” (fråga 8-22) trots att det vanligtvis inte räknas med i 

analysen eller sätts till 0 (Field, 2009). Alternativet var rangordnat som 3 på en skala 5-1 och 

får ses som ett mitt-alternativ, vare sig mer eller mindre negativ eller positiv, dock påverkar 

de således resultatsumman av frågan. Att inte ha med ”vet-ej” och ”Har ingen uppfattning” 

hade tvingat respondenterna att ta ställning till påståendena trots osäkerhet inför frågan och 

eller att respondenten faktiskt inte har något svar på grund utav okunskap kring ämnet. 

Alternativet gav således respondenterna möjligheten att ge ett neutralt svar.  Dock hade 

formuleringen av ”vet-ej” och ”har ingen uppfattning” kunnat vara annorlunda så det var 

tydligare vad det innebar att välja det. Det hade varit intressant att haft med en följdfråga på 

varje påstående likt ”har vetskap om detta sedan tidigare – ja eller nej”, för att ta reda på hur 

kunskapen kring psykisk ohälsa och psykiatrisk medicin ser ut. Dock har troligen detta 

påverkat att data på dessa frågor inte blev normalfördelade. Dels på grund utav utformning 

men även att vissa saknade kunskap och eller viljan att svara på påståendena.   Det kan även 
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finnas en känslomässig laddning till att inte vilja svara på sådana frågor som fanns med i 

denna enkät då psykisk ohälsa är ett laddat och för vissa ett känsligt ämne.  

          Förutom detta så ligger ett av de större problemen med denna studie i de egenskrivna 

påståendena. De var inte testade förutom vid pilotstudien av denna uppsats och kan därmed 

inte sägas vara validerade vetenskapligt. Inte heller gick det att genomföra ett Cronbachs alfa 

test då de inte var indelade i olika teman och därmed går inte att bekräfta reliabiliteten på det 

sättet. De egenskrivna påståendena kan ha varit svåra att förstå utifrån sitt sammanhang och 

kan även ha påverkat utfallet. Personer med stor förförståelse och eller utbildning kring ämnet 

kan ha haft en fördel och detta är således inte önskvärt i en studie. Dock var de egenskrivna 

påståendena en viktig del i uppsatsen då det inte fanns något instrument med sådana typer av 

frågor som just intresserade sig för antidepressiva läkemedel och får därmed anses som 

nödvändiga.  

   Det finns även en svaghet i fördelningen av grupper och vilka bakgrunds variabler 

som användes. Det hade troligen behövts någon eller några fler mer urskiljande 

bakgrundsvariabler för att få fram tydligare gruppindelningar att jämföra. Ålder, kön och 

SWLS visade sig inte vara tillräckligt urskiljande. SWLS togs med på grund av en teori om att 

människor med högre total livstillfredställelse skulle kunna antyda en viss sorts attityd, dock 

fanns det ingen skillnad mellan könens totala skattning i denna studie. Båda grupperna 

(könen) hade i genomsnitt en poäng som i jämförelse med SWLS poängskala indikerar på att 

urvalet i denna undersökning var nöjda med livet i stort. Det är det rimligt att anta att 

personerna som svarade på enkäten på grund utav detta hade låg grav av depressiva symtom. 

Alltså borde inte urvalets svar bero på detta. Det fanns inte heller någon skillnad mellan 

könen i avseende om de känner någon lider eller lidit utav psykisk ohälsa. Alltså borde inte 

heller detta ha påverkat gruppernas respektive utfall.   

  Urvalet och designen av denna studie medförde en risk för snedfördelning av 

stickprovet, då en inte kan vara helt säker på att stickprovet blir normalfördelat när det är ett 

tillfällighetsurval (Hayes, 2000). Detta innebär att denna studie inte blir ett sannolikhetsurval 

(Hayes, 2000). Det blev inte heller en jämn fördelning mellan könen. Detta kan således ha 

påverkat utfallet på frågorna då det var fler kvinnor än män som svarade. Så på de 

hypotesprövningar där det blev en signifikant skillnad såtillvida att det var kvinnorna som 

instämde i högre grad kan det eventuellt bero på att den gruppen var större.  

Detta hade kunnat kontrolleras bättre med ett snävare urval och med hur deltagarna 

kontaktades.  

Dock var inte denna studie intresserad av en specifik typ eller grupp utav människor utan 
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allmänhetens åsikt.  För att nå allmänhetens åsikt delades således enkäten digitalt ut på 

Karlstads universitets studentkatalog och även på Facebook.  Den stora bristen med detta är 

att trots väldigt många fick möjligheten att svara på enkäten var det endast en mycket liten del 

som svarade, dels beroende på att kvoten på 200 personer uppnåddes fort men även att 

enkäten var frivillig. På så vis kan det inte sägas att allmänhetenes åsikt är registrerad utan 

bara ett stickprov på en del av allmänhetenes åsikt som samlades in.  Men även att enkäten 

delades på ett universitet och på Facebook gör att risken för att deltagarna blir allt för 

samstämmiga då de eventuellt utmynnar från liknande samhällsbakgrund. Det hade i 

efterhand varit intressant att haft en fråga i enkäten där respondenten fick svara vart denna 

fick enkäten tillhanda, via universitetet eller via Facebook.   

  När enkäten lades upp på Facebook delades den först 15 gånger som blev noterat, 

sedan delades den upprepade gånger av andra personer som inte var av koppling till den 

ursprungliga platsen för enkätdelningen. Att människor gör ett aktivt val, i detta fall väljer att 

klicka på ”dela”, är en handling som indikerar på att enkäten inte bara fylldes i av ren välvilja 

utan att ämnet var av intresse för en stor samling människor.  

  Det fanns således risker med att denna studie innerhåller både övertäckning och 

undertäckning (Borg and Westerlund, 2012). Övertäckning i detta fall skulle eventuellt kunna 

vara att personer under 15 år samt personer över 65 år deltog. Men även att som ovan nämnt 

personer från liknade bakgrund och eller nuvarande samhällelig status.  

Eftersom att enkäten var webbaserad fanns möjligheten att personer som faktiskt inte var över 

15 år kunde delta om de valde att fylla i sin ålder till 18 år och vice versa med de över 65 år. 

Det ligger alltså ett etiskt problem i att personer under 15 år kunde delta.  

          Ett annat problem med studien är att instrumentet ”The Global Social Survey” inte finns 

på svenska utan att det fått göras en översättning vilket gör valditeten något mer bristfällig, 

dock visade ett Cronbachs alfa indikation på att denna version av enkätens frågor hörde ihop. 

  Under databearbetningen av data utfördes tre stycken t-test, 8st Mann-Whitney U-test 

och ett Chi-två (χ2) test. Problemet med upprepade tester är att man kan råka ut för 

massignifikansproblemet. Detta innebär att man kan få signifikanta resultat på grund utav en 

slump (Borg & Westerlund, 2012). I åtanke bör man därför ha att resultaten i denna studie kan 

bero på slumpen. I denna studie kan risken vara så stor som (   (   )   (  

    )       )      att minst en av prövningarnas signifikans beror sumpen.  

 Vid varje ny hypotesprövning ökar risken för typ-I fel och på så vis påverkar det även 

antagandet att vi förkastat H0 när H0 var sann. Risken att göra ett Typ-I fel är lika med α-

nivån (Borg & Westerlund, 2012).  
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  Data i denna studie analyserades med både parametriska och icke-parametriska tester 

på grund utav att data både var normalfördelad och inte. Alltså går det inte att säga att denna 

studies resultat går att generalisera för en hel populations åsikt, utan endast ge en indikation 

på hur ett stickprov av allmänhetens åsikt i syftet att efterlikna population skulle kunna tänkas 

se ut. Urvalet kan även diskuteras om det verkligen är representativt för allmänheten då det 

faktiskt gjordes ett selektivt val vart ifrån deltagarna kom och att stickprovet inte var speciellt 

stort med tanke på att det skulle representera allmänheten. Alltså bör även detta finnas med i 

åtanke vid tolkning av resultaten och hur man ser på diskussionen.  Man bör eventuellt se på 

resultatet som allmänhetens åsikt i en kontext av student och Facebook-användares attityd. 

Med detta är det dock viktigt att påpeka att dagens samhälle är väl representerat på Facebook 

med över fem miljoner användare där en stor variation av kön, samhällsklasser och bakgrund 

finns samlad (Leea, Yen, & Hsiao, 2014).  

Slutsats 

  Problemet med stigma och negativa attityder kring psykisk ohälsa och framför allt 

behandling vid depression är ett ämne som skulle behövas diskuteras mer öppet och med en 

tydligare agenda än idag, till exempel vilka konsekvenser stigmatisering innebär för den 

drabbade och vad stigmatisering kan leda till på sikt. Detta bör diskuteras mer öppet i alla 

typer av sociala sammanhang. Här har framför allt media en viktig roll i hur de väljer att 

presentera kvinnor kontra män med psykisk ohälsa. Människors val ska inte behöva bestå av 

att må psykiskt dåligt för att slippa diskriminering eller att må bra. På arbetsplatser och i 

skolor måste det ske en öppen debatt om hur vi ser på vår omgivning och hur vi behandlar 

människor med psykisk ohälsa. Annars kommer problemet fortsätta och måendet bli sämre på 

grund av rädslan för stigmatisering och oviljan att söka vård. Att personer och som den här 

studien indikerar på, männen, inte vill ta psykiatrisk medicin kan ha betydande inverkan dels 

på personens hälsa i första hand men även ekonomiska förluster på grund utav försämrad 

arbetsförmåga och eller arbetslöshet. Även personens sociala nätverk kan bli lidande då 

personens energi läggs på det försämrade måendet istället för ett aktivt deltagande i sociala 

sammanhang med mera. Ett större fokus på mäns psykiska hälsa behövs samt hur psykiatrisk 

medicin och framförallt antidepressiva läkemedel presenteras för människor i allmänhet. 
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Bilaga 1 - Enkät.  

 

1. Kön: Man/Kvinna 

2. Ålder:  

Hur ställer du dig till följande påståenden gällande ditt liv:  

3. Mitt liv överensstämmer på flera olika sätt med mitt ideal 

Avvisar helt 

Avvisar 

Avisar till vis del 

Varken avvisar eller instämmer 

Instämmer i vis mån 

Instämmer 

Instämmer helt och hållet 

4. Mina livsvillkor är utmärkta 

Avvisar helt 

Avvisar 

Avvisar till vis del 

Varken avvisar eller instämmer 

Instämmer i vis mån 

Instämmer 

Instämmer helt och hållet 

5. Jag är nöjd med mitt liv 

Avvisar helt 

Avvisar 

Avvisar till vis del 

Varken avvisar eller instämmer 

Instämmer i vis mån 

Instämmer 

Instämmer helt och hållet 

6. Så långt har jag fått de saker som är viktiga för mig i livet 

Avvisar helt 

Avvisar 

Avvisar till vis del 

Varken avvisar eller instämmer 
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Instämmer i vis mån 

Instämmer 

Instämmer helt och hållet 

7. Om jag kunde leva mitt liv på nytt skulle jag inte ändra någonting 

Avvisar helt 

Avvisar 

Avvisar till vis del 

Varken avvisar eller instämmer 

Instämmer till vis mån 

Instämmer 

Instämmer helt och hållet 

 

Hur ställer du dig till följande påståenden: 

8. Depression är en form av psykisk sjukdom 

Instämmer helt 

Instämmer till vis del 

Har ingen uppfattning 

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 

9. Någon jag känner lider eller har lidit utav psykisk ohälsa 

Ja 

Nej 

10. Depression är vanligare hos män än hos kvinnor 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

11. Depression är vanligare hos kvinnor än hos män 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 
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12. Läkemedel kan vara en effektiv behandling för människor med psykiska problem så 

som depression 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

13. Antidepressiva läkemedel är för lätt att få utskrivet 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

14. Antidepressiva läkemedel är beroendeframkallande 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

15. Antidepressiva läkemedel fungerar bäst i kombination med samtalsterapi 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

16. Antidepressiva läkemedel är bättre än samtalsterapi 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

 

Hur ställer du dig till psykiatriska läkemedel: 

17. Att ta dessa mediciner förenklar relationen till sin familj och vänner 
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Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

18. Att ta dessa läkemedel hjälper människor att klara av daglig stress 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

19. Dessa mediciner hjälper människor att få kontroll över sina besvär 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

20. Människor mår bättre i sig själva genom att ta dessa mediciner 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

21. Psykiatriska mediciner är skadliga för kroppen 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 

Håller inte med alls 

22. Att ta dessa mediciner kan göra dagliga aktiviteter svåra att genomföra 

Håller med fullständigt 

Håller med 

Har ingen uppfattning 

Håller inte med 
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Håller inte med alls 

 

Hur troligt är det att du skulle ta läkarordinerad psykiatrisk medicin i följande 

situationer:  

23. För att du hade problem i ditt privatliv 

Väldigt troligt 

Ganska troligt 

Vet ej 

Ganska osannolikt 

Väldigt osannolikt 

24. För att du inte längre visste hur du skulle hantera stressen i ditt liv 

Väldigt troligt 

Ganska troligt 

Vet ej 

Ganska osannolikt 

Väldigt osannolikt 

25. Om du utan uppenbar anledning upplevde episoder av intensiv rädsla under vilken 

du skakade, svettades, kände dig yr och oroade dig för att förlora kontrollen eller bli 

galen 

Väldigt troligt 

Ganska troligt 

Vet ej 

Ganska osannolikt 

Väldigt osannolikt 

26. För att du kände dig nedstämd, trött, hade problem med att sova och koncentrera 

dig och kände dig värdelös 

Väldigt troligt 

Ganska troligt 

Vet ej 

Ganska osannolikt 

Väldigt osannolikt  
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Bilaga 2 - Informationsbrev. 

 

Hej, 

Jag heter Elin Sandberg och läser Vård- och Stödsamordnarprogrammet. 

Under våren 2014 gör jag min kandidatuppsats i Psykologi. Min studie bygger på data från en 

enkätundersökning. Undersökningens syfte är att ta reda på attityder kring antidepressiv 

läkemedelsbehandling.  

Mitt urval är män och kvinnor i åldrarna 18-65 år. 

Det är helt frivilligt att delta och känner du någon gång under undersökningen att det inte 

känns bra, kan du när som helst avbryta. Enkäten kommer att ta ca 10 minuter att genomföra. 

Jag samlar inte in några känsliga personuppgifter och kommer inte kunna koppla dina svar 

tillbaka till dig. Verktyget jag använder gör dig helt anonym. 

Efter jag tagit del av data kommer den att förstöras som en slutgiltig åtgärd. 

 

Resultatet av denna undersökning kommer att vara tillgänglig på www.diva-portal.org. 

Kontakta gärna mig eller min handledare vid frågor eller funderingar, 

Elin Sandberg (Student): mailadress. 

? (Handledare): mailadress? 

 

Mvh, Elin Sandberg. 
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Bilaga 3 - Etiskt protokoll. 

 

 Finns risk för fysisk eller psykisk skada?  Ingen risk för fysisk skada, dock fanns en 

risk för psykisk skada om personer med förstämning- och eller depressionssymtom känt sig 

stötta/provocerade av enkätens utformning.  

 Syftar studien till att påverka deltagaren fysiskt eller psykiskt? Nej. 

 Vilseleds deltagare, så att den inte kan ge informerat samtycke? Nej. 

 Rör studien deltagare som inte själva kan ge samtycke? Nej. 

 Samlas känsliga personuppgifter in? Nej. 

 


