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Sammendrag
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Tittel: ”Gutter gråter ikke” – En kvalitativ studie av gutter og unge menn sine depressive
uttrykk basert på psykologistudenter og skolepsykologer sine antakelser og erfaringer
Veileder: Helene Amundsen Nissen-Lie
Biveiledere: Evalill Bølstad Karevold og Hans Bugge Bergsund
Bakgrunn og formål:
Depresjon blir et stadig større problem i dagens samfunn, og er i dag den største årsaken til
arbeidsfravær, sykemelding og uførhet på verdensbasis. Hva som bidrar til
depresjonsutvikling er derfor svært sentralt å få mer kunnskap om. Formålet med dette
forskningsprosjektet har vært å undersøke gutter og unge menns depressive symptomer med
fokus på hvordan symptomene uttrykkes, hvordan de kan fanges opp og forebygges.
Forskningsprosjektet er gjennomført av tre masterstudenter ved Universitet i Oslo, og er
utgangspunktet for tre forskjellige oppgaver med hvert sitt fokus. Oppgavene bygger på det
samme datamaterialet. Den herværende studien forsøker å besvare følgende
problemstillinger:
Hvordan kan aggresjon, utagering og andre eksternaliserende vansker være et uttrykk
for depressive symptomer, slik som postuleres i ideen om maskert depresjon hos
gutter og unge menn?
1) Hvordan uttrykkes depressive symptomer hos gutter og unge menn?
2) Hvorfor uttrykkes en eventuell maskert depresjon gjennom andre symptomer
enn de klassiske depressive symptomene?
3) Hvilken kompetanse er det viktig å fokusere på for å forebygge utviklingen av
depresjon hos gutter og unge menn?
Metode:
Ni mannlige psykologistudenter på Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo ble
intervjuet om deres tanker, refleksjoner og erfaringer rundt gutter/unge menn og depresjon.
Intervjuene var semistrukturerte kvalitative dybdeintervjuer og utgjorde første del av
datamaterialet. Den andre delen av datamaterialet ble samlet inn ved å gjennomføre et
fokusgruppeintervju med tre skolepsykologer fra BUP om deres erfaringer. Datamaterialet
ble analysert ved hjelp av fortolkende fenomenologisk analyse (IPA).
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Resultater:
Resultatene omhandler tre fokusområder. Det første er gutters og unge menns beskrivelser av
depresjonssymptomer, og omhandler alternative maskuline uttrykk for depresjon slik som
aggresjon, utagering og tilbaketrekning. Depresjonssymptomer som dette blir kalt for maskert
depresjon. Det andre fokusområdet tar for seg forventninger til gutter og unge menn, og
fremhever dagens kjønnsroller, forventninger og stereotypier som gjør det vanskelig å
uttrykke depresjon gjennom de klassiske symptomene. Dette medfører derfor at enkelte
uttrykker sin depresjon gjennom andre maskerte og maskuline uttrykk som er mer aksepterte.
Det siste fokusområdet tar for seg hvor viktig tidlig innsats er for å kunne forebygge
depresjonsutviklingen hos gutter og unge menn, og vektlegger åpen kommunikasjon, mer
kunnskap og flere tiltak rettet mot gutter.
Konklusjon:
Gutter og unge menn synes ofte å uttrykke depressive symptomer på andre måter enn de
klassiske symptomene opplistet i diagnosemanualene. Symptomene kommer til uttrykk
gjennom depressive ekvivalenter som andre emosjoner (f. eks sinne) og atferdsmessige
uttrykk (aggressiv atferd). Det kan virke som om symptomene maskerer depresjonen og
kommer til uttrykk gjennom mer aksepterte maskuline uttrykk. Dette kan bidra til at ikke alle
gutter/unge menn blir diagnostisert med diagnosen depresjon, og får derfor heller ikke den
hjelpen de har behov for. Å lære gutter i en tidlig alder at det er greit å slite med noe og
spørre andre om hjelp, i tillegg til å bli bevisst på hvordan gutter/unge menn uttrykker
depresjon, kan være med på å forebygge depresjon og andre problemer som selvmord.
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Forord
Dette har vært en lærerik, slitsom og utfordrende periode. Prosessen har vært lang og
krevende, og endringer har blitt gjort for å komme i mål. Planen var i utgangspunktet å
intervjue gutter med depresjon direkte, men det tok lang tid å få prosjektet godkjent av REK
og derfor ble det vanskelig å rekruttere disse guttene. På bakgrunn av dette ble fokuset endret
til å intervjue erfarne skolepsykologer som jobber lavterskel med unge gutter med ulike
psykiske vansker, deriblant det de mente kunne likne på depressive plager. Skolepsykologene
hadde masse essensielt å si om temaet, til tross for at guttene hadde vært et naturlig utvalg
med tanke på problematikken i forskningsprosjektet.
Det foreligger REK-godkjennelse for hele prosjektet slik vi hadde planlagt, derfor er dette
forskningsprosjektet del I av et større overordnet prosjekt. Del II vil bli å undersøke gutter
med depressive plager direkte, i samarbeid med den aktuelle poliklinikken vi har hatt kontakt
med.
Jeg vil gjerne takke alle de som har bidratt og støttet meg gjennom denne prosessen. Først vil
jeg takke deltakerne i dette forskningsprosjektet som har delt mange interessante tanker og
erfaringer, og gjort prosjektet mulig å gjennomføre. Det har vært svært spennende, interessant
og lærerikt å få innblikk i deres opplevelsesverden.
Videre vil jeg takke Anna Asbjørnsen Berg og Maria Godunko for et godt samarbeid, og
hjelp og støtte underveis. En stor takk må også rettes til hovedveileder Helene Amundsen
Nissen-Lie, samt biveiledere Evalill Bølstad Karevold og Hans Bugge Bergsund for all hjelp,
veiledning, tilbakemelding og kunnskap dere har bidratt med.
Til slutt vil jeg takke min søster Katrine Kjos Hansen for korrekturlesing av oppgaven.

Mari Kjos Hansen
Universitetet i Oslo, våren 2018
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Depresjon blir stadig et større problem i dagens samfunn, og er i dag den største årsaken til
arbeidsfravær, sykemelding og uførhet på verdensbasis (World Health Organization, 2017).
Til enhver tid er det i følge Folkehelseinstituttet (2015) et sted mellom 6 og 12 % av
befolkningen som er deprimerte, men mørketallene er trolig store. I tillegg vil rundt 10 % av
mennene og 20 % av kvinnene i befolkningen oppleve en form for depresjon i løpet av livet.
Dersom man sammenligner depresjon med somatiske sykdommer, som for eksempel
diabetes, viser det seg at depresjon har en større negativ effekt på et individs opplevelse av
egen helse (Moussavi et al., 2007). Dette gjelder både dersom depresjon inngår som en
komorbid lidelse og dersom depresjonen er tilstede alene. På det individuelle plan er også
depresjon knyttet til kortere forventet levetid på grunn av hjerte- og karsykdommer, samt en
økt forekomst av unaturlige dødsårsaker (Wulsin, Vaillant & Wells, 1999). En lidelse som
depresjon medfører ikke kun personlige lidelser og tap av livskvalitet, men også omfattende
økonomiske og samfunnsmessige omkostninger.
Store deler av befolkningen opplever at både livet og humøret går opp og ned, og det er helt
normalt å være trist og føle seg nedfor av og til. Depresjon er derimot en psykisk lidelse som
karakteriseres av blant annet sterk nedstemthet, energitap, manglende interesse for aktiviteter
som tidligere har gitt glede og lav selvfølelse (Abela & Hankin, 2008). Depresjon varierer i
styrke fra milde til alvorlige symptomer og selvmordsfare, men felles for symptomene er at
de går ut over daglig fungering. Depresjon kan ramme alle, også personer i ung alder og det
er nettopp i denne aldersgruppen at psykiske lidelser generelt og muligens depresjon synes å
være økende (Bakken, 2017). Det er depressive plager hos unge som er fokus for denne
oppgaven.
Diagnosen depresjon rapporteres i økende grad de siste årene, og studier viser at det er
dobbelt så mange kvinner som menn som er deprimerte. Denne kjønnsforskjellen er tilstede
allerede i tenårene og varer gjennom voksenlivet (Hankin & Abramson, 1999; Mazure &
Keita, 2006; Nolen-Hoeksema, 2001). Jenter helt nede i 13-14 års alderen lider av dårligere
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selvtillit, bruker hyppigere selvskading og har flere selvmordsforsøk enn gutter, men søker
også oftere hjelp enn gutter for sine psykiske problemer (Johansson & Olsson, 2013).
Årsaken til kjønnsforskjeller i forekomst av psykiske lidelser og depresjon spesielt, er ennå
ukjent, og de forskjellige mulige hypotesene inkluderer blant annet biologiske forskjeller,
ulik sosialisering og skjevheter i rapportering (Abela & Hankin, 2008). Til tross for at det
finnes mange mulige forklaringer på kjønnsforskjellene, er det ingen av dem som fullt ut kan
forklare hvorfor det finnes så ulike prevalenstall av depresjon for kvinner og menn. Det
finnes en risiko for at kvinner blir overdiagnostisert, mens menn derimot blir
underdiagnostisert på grunn av at gutter og menn sine uttrykk for depresjon ikke blir
oppfattet (Abela & Hankin, 2008; Lynch & Kilmartin, 1999). Til tross for at det er
dokumenterte kjønnsforskjeller i forekomsten av depresjon, er det svært lite kunnskap om
hvordan gutter og menn opplever og uttrykker depressive symptomer og depresjon
(Brownhill, Wilhelm, Barclay & Schmied, 2005). For å undersøke dette nærmere vil jeg i
denne oppgaven redegjøre for ulik teori og empiri knyttet til forskjeller i kvinners og menns
uttrykk for depressive plager, og se på disse i et utviklingsperspektiv. Fokuset i oppgaven er
rettet mot gutter og unge menn, og i dette forskningsprosjektet har jeg sammen med to
medstudenter gjennomført to sett av intervjuer for å forstå mer av deres særskilte måte å
uttrykke depressive plager på; (1) Semistrukturerte intervjuer med unge menn som går
profesjonsstudiet i psykologi og (2) fokusgruppeintervju med behandlere innen psykisk
helsevern som har bred erfaring med å jobbe med gutter og jenter som sliter med psykiske
plager, deriblant depresjon. Kunnskap om dette kan brukes i oppdagelse/diagnostisering og
behandling av depresjon hos gutter og unge menn.
Depresjon inkluderer nedstemthet og tristhet, men kan også utspille seg på mange forskjellige
måter og det kan variere mellom kjønn og på tvers av kjønn. Symptomene kan være
atferdsmessige (f. eks tilbaketrekning), emosjonelle (tristhet), somatiske (unormal søvn) og
kognitive (selektiv persepsjon og hukommelse). Alle individer er forskjellige, og uttrykker
derfor både emosjoner og ubehag på ulike måter. Dette gjelder også depresjon. Tristhet
uttrykkes ofte i form av nedstemthet og gråt, noe som ikke blir sett på som maskulint i dagens
samfunn (Addis & Mahalik, 2003). Dette kan medføre at menn og gutter finner alternative
måter å uttrykke depresjon og tristhet på. Lynch og Kilmartin (1999) har foreslått at
alternative symptomer maskerer den underliggende depresjonen og uttrykkes ofte gjennom
mer maskulint aksepterte symptomer. Utagerende atferd og rusproblemer kan være eksempler
2

på disse alternative uttrykksmåtene. Slik atferd samsvarer ikke nødvendigvis med klassiske
symptomer på depresjon, og kan dermed medføre feildiagnostisering og underdiagnostisering
av depresjon hos gutter og menn (Abela & Hankin, 2008).
Depresjon er et stort problem i dagens samfunn og dessverre en stor bidragsyter til
selvmordsstatistikken. I følge Folkehelseinstituttet ble det registrert 617 selvmord i Norge i
2016 (Zahl & Reneflot, 2017). Av disse var 421 begått av menn, noe som vil si at mer enn to
av tre selvmord i 2016 ble utført av menn. Denne kjønnsforskjellen har vært tilstede lenge og
eksisterer i alle aldersgrupper (Zahl & Reneflot, 2017). I 2000 ble det forsket på suicidal
atferd hos barn og ungdom i flere europeiske land, og det ble da konstatert at jenter forsøkte å
ta sitt liv oftere enn gutter, men guttene gjennomførte flere selvmord (Hultén, 2000). Årsaken
til dette ser ut til at gutter, men også menn, benytter seg av metoder som har større
sannsynlighet for å medføre døden sammenlignet med jenter og kvinner. Dette kan igjen
handle om psykologiske faktorer og sosialisering. Kjønnsforskjeller finnes også når det
kommer til risikotakende atferd, rus- og alkoholproblemer, og menn er overrepresentert også
her. I utgangspunktet medfører ikke dette suicidal atferd eller selvmord, men det er vist kjent
at menn som sliter psykisk, for eksempel med depresjon, ikke søker hjelp i like stor grad som
kvinner, men i stedet selvmedisinerer seg og problemene kan dermed forverres (Addis &
Mahalik, 2003; Möller-Leimkühler, 2002). Dette kan medføre en ond sirkel ved at man får
avhengighetsproblemer enten knyttet til alkohol eller andre rusmidler, som igjen øker faren
for selvmord fordi personene får flere utfordringer og ikke den hjelpen en har behov for.
For å oppsummere kan en si at depresjon varierer i styrke fra mild til kraftig, og at
symptomene varierer i samsvar med dette. Ingen personer med depresjon uttrykker sin lidelse
på eksakt samme måte, og forskjellene i depressive symptomer kan også være knyttet til
kjønn. Til tross for at det finnes tydelige bevis på kjønnsforskjeller innen depresjon er det
ikke utviklet egne diagnostiske verktøy for gutter og unge menn når det kommer til
depresjon. For å få diagnosen depresjon og rett til behandling må kriterier i
diagnosemanualene oppfylles, men dette kan være en utfordring for gutter og unge menn
dersom de uttrykker depresjon på andre måter enn gjennom de klassiske symptomene. Det er
derfor viktig å undersøke hvordan gutter og unge menn uttrykker depresjon. Slik kunnskap
kan bidra til at denne gruppen får bedre hjelp, i tillegg til hvordan forebygge
depresjonsutvikling på en bedre måte hos gutter og unge menn. Nedenfor følger en
beskrivelse av denne oppgavens formål og problemstillinger.
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1.2 Formål og problemstillinger
Forskningsprosjektet er en del av et større overordnet prosjekt hvor formålet er å belyse
gutter og unge menn sine depressive symptomer med fokus på hvordan symptomene
uttrykkes, hvordan de kan fanges opp og forebygges. Del II av prosjektet, som vil bli
gjennomført ved en senere anledning, vil være å undersøke gutter med depressive plager
direkte, i samarbeid med en poliklinikk.
Formålet med denne oppgaven er å få mer innblikk i gutter og unge menn sine opplevelse og
uttrykk av depressive symptomer gjennom å intervjue unge menn som går på
profesjonsstudiet i psykologi og som en antar har gjort seg noen refleksjoner om dette, samt
erfarne behandlere innen psykiske helsevern om hvordan de har erfart dette. Vi tenkte at
mannlige psykologistudenter i større grad enn den generelle befolkningen kunne være åpne
for å diskutere sensitive spørsmål knyttet til depresjonssymptomer, slik at vi derfor kunne få
mer utdypende svar. I oppgaven er det gjort et forsøk på å se bort fra de klassiske
depresjonssymptomene som er listet opp i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V. Hensikten
er å redegjøre for eventuelle symptomer på depresjon gutter og unge menn kan ha i tillegg til,
eller istedenfor, de tradisjonelle symptomene på depresjon. Informasjonen og kunnskapen
som innhentes gjennom intervjuer med behandlere og psykologistudentene kan i neste
omgang brukes til å intervjue gutter og unge menn direkte. Dette vil ikke være en del av dette
masterprosjektet, men vil inngå i del II av det overordnede prosjektet. Depresjon er en av de
viktigste årsakene til suicidal atferd, så det er derfor svært viktig å forebygge og hjelpe gutter
med symptomer så tidlig som mulig (Johansson & Olsson, 2013). For å kunne sette i gang
forebyggende tiltak og gi den hjelpen som er nødvendig er det også viktig å fange opp gutter
som er i risiko. Det er derfor sentralt og nødvendig med god kunnskap om hvordan gutter
uttrykker og opplever depresjon.
Oppgaven tar utgangspunkt i psykologistudenters og skolepsykologers tanker, erfaringer og
antakelser, og skal forsøke å svare på følgende problemstillinger:
Hvordan kan aggresjon, utagering og andre eksternaliserende vansker være et uttrykk
for depressive symptomer, slik som postuleres i ideen om maskert depresjon hos
gutter og unge menn?
1) Hvordan uttrykkes depressive symptomer hos gutter/unge menn?
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2) Hvorfor uttrykkes en eventuell maskert depresjon gjennom andre symptomer
enn de klassiske depressive symptomene?
3) Hvilken kompetanse er det viktig å fokusere på for å forebygge utviklingen av
depresjon hos gutter og unge menn?
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2 Teori og empiri
Denne delen vil ta for seg hva depresjon er, samt alternative måter å uttrykke depresjon på,
slik som postuleres i ideen om maskert depresjon. Videre vil jeg se på kjønnsforskjeller, og
redegjøre for noen biologiske, sosiale og psykologiske teorier og forklaringer på depresjon.
Hvordan depresjon utvikles kan være viktig å fokusere på for å vite hvorfor gutter og unge
menn uttrykker depresjon på bestemte måter, i tillegg til at det er nyttig for å vite hva som bør
fokuseres på når det kommer til forebyggingstiltak rettet mot depresjon. Til slutt i denne
delen vil jeg redegjøre kort for hva forebygging er, i tillegg til noen av dagens tiltak rundt
forebygging av depresjon.

2.1 Depresjon
Begrepet depresjon kan inkludere mye og kan oppfattes ulikt fra person til person. Depresjon
kan i dagligtale bli beskrevet som tristhet og nedtrykthet, mens i psykiatrien blir det betegnet
som en psykisk lidelse. Verdens Helseorganisasjons (WHO) diagnosemanual ICD-10
fremhever nedsatt stemningsleie, nedsatt energi og anhedoni som kjernesymptomene for
depressive lidelser (Grøholt & Sund, 2016). Ledsagende depressive symptomer kan være
søvnproblemer, appetittforandringer, redusert selvtillit, økt skyldfølelse og tanker om døden
eller selvmord/selvmordsforsøk. Depresjon kan utspille seg på mange forskjellige måter, og
det finnes ulike symptomer for lidelsen. Jeg vil i min oppgave definere depresjon og
depressive symptomer som noe mer enn det som står i diagnosemanualene ICD-10 og DSMV. Jeg lener meg på Lynch & Kilmartin (1999) sin antagelse om maskert depresjon (se
nærmere beskrevet i pkt. 2.1.2 nedenfor), og inkluderer derfor alternative symptomer på
depresjon som blant annet aggresjon, irritabilitet og fysisk utagering. Begrepet depresjon og
depressive symptomer vil heretter inkludere alle subjektive opplevelser av depresjon og
depressive symptomer.
Psykiske lidelser er sammensatte og kan være vanskelige å forklare, men det finnes likevel en
enighet om at det skyldes et samspill mellom sosiale, biologiske og psykologiske faktorer
(Broberg, Almquvist & Tjus, 2006; Malt, Retterstøl & Dahl, 2012). Stress er en viktig
fellesfaktor for å forklare psykopatologi, og stress-sårbarhetsmodellen forsøker å forklare
hvordan depresjon utvikles og opprettholdes ved å inkludere både biologiske, psykologiske
og sosiale faktorer. Modellen hevder at dersom man i utgangspunktet har en genetisk
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sårbarhet er man ekstra utsatt for å utvikle depresjon hvis man i tillegg opplever andre
påkjenninger og belastninger (Broberg et al., 2006). Det vil si at jo mer sårbar en er, desto
mindre stress og påkjenninger tåler en. Videre er også individer med en negativ kognitiv
attribusjonsstil mer utsatt for å utvikle depresjon enn andre dersom de opplever negative og
stressfulle livshendelser som de ikke har ressurser og kompetanse til å håndtere (Hyde,
Mezulis & Abramson, (2008).

2.1.1 Kartlegging av depresjon
Depressive symptomer blir ofte kartlagt ved hjelp av måleinstrumenter som blant annet
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) og Becks Depression Inventory
Scale (BDI), samt diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V. MADRS er et standardisert
spørreskjema som brukes til å vurdere omfanget og intensiteten av depresjonssymptomer de
tre siste døgnene (Montgomery & Åsberg, 1979). MADRS gir en indikasjon på om pasienten
trenger behandling, og effekten av behandlingen kan registreres ved å sammenligne
MADRS-sumskår etter behandling med skåren før behandlingsstart. BDI er et annet
spørreskjema som brukes for å måle depresjonssymptomer. Det er et selvrapporteringsskjema
som måler de kognitive, affektive, fysiske og motivasjonelle symptomene (Beck, Ward,
Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961). I tillegg skal beskrivelsene av depressive symptomer
sammenlignes med diagnosekriteriene i diagnosemanuelene ICD-10 og DSM-V. ICD-10 er
den tiende versjonen av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og
beslektede helseproblemer som først ble utgitt i 1992 av WHO. Psykiske lidelser ligger under
kapittel F, og depresjonsdiagnosen finner en under Affektive lidelser og stemningslidelser
(F30-F39) (World Health Organization, 1992). ICD-10 er den diagnosemanualen som brukes
mest i Norge. DSM-V er derimot et klassifikasjonssystem for psykiske lidelser som blant
annet brukes mest i USA. Diagnosemanualen ble utgitt av den Amerikanske
Psykiaterforeningen (APA) i 1952, og den femte versjonen ble utgitt i 2013 (American
Psychiatric Association, 2013). DSM-klassifikasjonssystemet er det mest brukte systemet i
psykiatrisk forskning og regnes som det mest dominerende internasjonalt.

2.1.2 Maskulin og maskert depresjon
Enkelte forskere mener at menn uttrykker sine depressive symptomer på en maskert og
maskulin måte. Dette uttrykkes gjennom begrepet maskert depresjon, som beskriver
depressive symptomer i form av aggresjon, tilbaketrekning, rusmisbruk, suicidal atferd,
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antisosial atferd og risikotakning (Brownhill et al., 2005; Lynch & Kilmartin, 1999).
Postulatet om maskert depresjon hevder at menn uttrykker emosjonelt og psykologisk ubehag
i form av depressive ekvivalenter som de nevnt over. På bakgrunn av dette kan det derfor
tenkes at unge menn og gutters depressive symptomer uttrykkes annerledes enn de klassiske
depressive symptomene, noe som igjen medfører at de ikke blir fanget opp og hjelpen uteblir.
Det kan se ut til at ubehagelige følelser (dysforisk affekt) som tristhet og frykt hos mange
menn blir forsøkt undertrykt eller omgjort til atferdsmessige uttrykk som er mer sosialt
akseptable for menn (Brownhill et al., 2005). På grunn av dette blir ofte det atferdsmessige
uttrykket det mest sentrale og ikke problemene som ligger under atferden, og den maskuline
depresjonen blir ikke oppdaget eller behandlet.

2.2 Kjønnsforskjeller i normalutvikling
Flere studier viser at det er dobbelt så mange kvinner med diagnosen depresjon sammenlignet
med menn (Abela & Hankin, 2008; Hankin & Abramson, 1999; Nolen-Hoeksema, 2001).
Hva denne kjønnsforskjellen skyldes er det ennå ikke enighet om, og det finnes flere
forklaringer på nettopp dette, som nevnt over. Noen hevder kjønnsforskjellen skyldes
biologiske faktorer og oppvekst, mens andre mener kjønnsforskjellen ikke er reell men heller
forårsaket av rapporteringsskjevheter og underrapportering når det kommer til gutter og
menn.
Noen spørsmål det kan være nyttig å stille er: uttrykker gutter og jenter klinisk depresjon på
samme måte?, og finnes det en rapporteringsskjevhet med tanke på at jenter oftere
rapporterer eller diskuterer depressive symptomer enn gutter? Svarene på disse spørsmålene
er tvetydige og det trengs derfor mer forskning på dette. Under vil jeg likevel redegjøre for
forklaringer som er støttet av tidligere forskningsfunn på hvorfor gutter og jenter er
forskjellige, noe som videre kan være med på å belyse kjønnsforskjellen i depresjon.

2.2.1 Biologiske faktorer
Kjønn er biologisk forskjellige og kan være noe av forklaringen på kjønnsforskjellene innen
depresjon. Helt grunnleggende er gutter og jenter forskjellige ved at gutter har både et X
kromosom og et Y kromosom, mens jenter har to X kromosomer. De biologiske forskjellene
er med på å styre utviklingen videre med tanke på at det påvirker blant annet hormoner som
kan ha mye å si for utviklingen av depresjon (Steiner, Dunn & Born, 2003). Enkelte
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hormoner som testosteron og østrogen bidrar direkte i prosesser som gjør menns hjerner mer
maskuline og mindre feminine enn kvinners hjerner, og bidrar dermed til kjønnsforskjeller i
utviklingen. Dette er et nytt forskningsfelt under stadig utvikling, samspillseffekter er
sannsynlige og nivået av kjønnshormoner vil også variere fra individ til individ.

2.2.2 Emosjonsutvikling
Kjønnsforskjeller i emosjoner kommer til uttrykk allerede i spedbarnsalderen, og eksisterer
gjennom hele livet. Forskning tyder på at små guttebarn viser mer sinne og irritabilitet, mens
jenter uttrykker mer engstelse og frykt enn gutter (Abela & Hankin, 2008; Berenbaum,
Martin & Ruble, 2008; Brody, 2009). Gjennom de første årene i livet viser jenter mer empati
enn gutter, og de er mer forståelsesfulle ovenfor andres følelser (Abela & Hankin, 2008).
Gutter på den andre siden viser mer sinne, frustrasjon og aggresjon de første årene av livet.
Studier på emosjonsutvikling og kjønnsforskjeller rapporterer at tenåringsgutter har en
tendens til å skjule og undertrykke negative emosjoner som tristhet og angst (Abela &
Hankin, 2008). Årsaken til dette kan i følge Abela og Hankin (2008) være
temperamentsforskjeller som er mer biologisk fundert, eller ulik sosialisering og oppdragelse.

2.2.3 Sosialisering og foreldrenes rolle
Oppveksten har mye å si for hvordan emosjoner uttrykkes, oppfattes, snakkes om og
reguleres (Abela & Hankin, 2008). Foreldre forholder seg ofte forskjellig til gutter og jenter,
og måten emosjoner blir håndtert på kan også være forskjellig. Forskjellsbehandlingen av
gutter og jenter i oppveksten er ofte ubevisst fremfor målrettet, men foreldre har en tendens
til å snakke mer om følelser med sine døtre enn med sine sønner (Abela & Hankin, 2008).
Tristhet er en emosjon foreldre snakker mest med jenter om, og i kommunikasjon med gutter
er det vanligere å snakke om sinne og konsekvenser av emosjoner (Brody & Hall, 2008).
Årsaken til denne forskjellen er i følge forskerne at foreldre tror at jenter skal oppleve enkelte
negative emosjoner som tristhet og frykt i større grad enn gutter, og at det forventes at gutter
skal vise mer sinne. Jenter sosialiseres til å løse og takle sinne fremfor å uttrykke det, og
foreldre godtar mer utagering og sinne fra gutter (Abela & Hankin, 2008). Dette har antagelig
betydning for hvordan psykiske vansker blir opplevd og uttrykt.

2.2.4 Sosial utvikling
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Kjønnsforskjeller finnes også når det kommer til sosial utvikling og sosiale relasjoner. Lek
blant guttebarn er ofte mer fysisk enn lek mellom jenter (Abela & Hankin, 2008). Gutter er
mer aktive og aggressive i måten de leker, og slag og spark er ikke uvanlig. Jenter på den
andre siden leker mer med dukker og aldre leker som kan knyttes til relasjoner. Samfunnet
har visse forventninger til hvordan gutter og jenter skal oppføre seg (Abela & Hankin, 2008).
Jenter skal blant annet være opptatt av relasjoner, være kjærlige og varme, mens gutter skal
være selvsikre, sterke og kunne ta vare på seg selv. Sosiale relasjoner er viktige for alle, men
jenter benytter seg ofte av relasjoner for å få emosjonell støtte enn hva gutter gjør
(Buhrmester, 1998). Sosiale relasjoner blant gutter, og spesielt kanskje blant tenåringsgutter,
er preget av et fellesskap knyttet til felles interesser og aktiviteter, noe som sannsynligvis vil
si at de er mer sammen i form av å gjøre noe framfor å snakke om tanker og følelser (Cross &
Madson, 1997).

2.2.5 Kjønnsroller
I tillegg til biologiske faktorer, oppvekst og sosialisering, som er presentert over, har
samfunnets forventninger mye å si for hvordan kjønnsforskjellene utspiller seg. Den
mannlige kjønnsstereotypen er maskulin, og den kvinnelige er feminin (Addis & Mahalik,
2003). Dette er selvsagt stadig i forandring og kjønnsrollemønsteret er mer nyansert. Det
forventes at menn skal være kompetente og selvstendige, og typiske maskuline stereotypier er
at menn er atletiske, aggressive, aktive og ledertyper (Abela & Hankin, 2008). Kvinnelige
stereotypier og kjønnsroller på den andre siden inkludere høy grad av omsorg, omtanke og
involvering i relasjonene man inngår i. Stikkord her er forståelsesfull og kjærlig. Kjønnsroller
kommer tidlig til uttrykk og selv barn tilpasser seg disse. Emosjonelle uttrykk som sinne blir
sett på som maskulint, og tristhet blir sett på som feminint. Stereotypiske karakteristikker og
atferd som blir sett på som feminine, slik som passiv, avhengig og emosjonell, er mest
nærliggende knyttet til internaliserende problemer, og maskuline karakteristikker som aktiv,
brå og selvstendig er mer assosiert med eksternaliserende problemer (Hill & Lynch, 2013).

2.3 Utvikling av depresjon
Alle mennesker opplever stressende livssituasjoner eller negative hendelser i løpet av livet.
Hvordan et individ takler slike utfordringer og hvilken innvirkning dette får på ens liv er
avhengig av flere faktorer. Under vil jeg redegjøre for noen sårbarhetsfaktorer som kan
medføre at et individ utvikler depresjon. Dersom en eller flere sårbarhets- og risikofaktorer er
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tilstede er det ikke gitt at depresjon vil utvikles, men det er en forhøyet risiko slik som stresssårbarhetsmodellen hevder. For å ha mulighet til å kunne forebygge psykiske lidelser som
depresjon, er det viktig å vite hvordan depresjon utvikles og hvilke risikofaktorer som er
viktig å fokusere på.

2.3.1 Biologisk sårbarhet
Depresjon kan forklares og forstås ut fra et biologisk perspektiv. Enkelte mennesker er født
med gener som gjør dem ekstra sårbare for å utvikle depresjon, og lidelsen utvikles trolig på
bakgrunn av en biologisk sårbarhet i samsvar med miljømessige faktorer (Levinson, 2006).
Den genetiske sårbarheten medfører en disposisjon for å utvikle lidelsen (Broberg et al.,
2006). Forskning i form av familiestudier, tvillingstudier og adopsjonsstudier har kommet
frem til at arvelige faktorer har en stor betydning for utviklingen av depresjon (Edvardsen et
al., 2009; Eley & Plomin, 1997; Sullivan, Neale & Kendler, 2000). Blant annet er det
rapportert om at barn av foreldre som har hatt en eller flere depressive episoder, har fire
ganger så høy risiko for å utvikle depresjon sammenlignet med barn av foreldre som ikke har
depresjon (Rice, Harold & Thapar, 2002). Med dette tatt i betraktning kan man anta at biologi
i form av gener kan være en betydelig medfødt sårbarhet, i tillegg til miljømessige
utfordringer knyttet til det å vokse opp med foreldre med en psykisk lidelse. Hormoner,
puberteten, hjernen og neurale prosesser spiller i tillegg til gener en viktig rolle i utviklingen
av depresjon. Prematur fødsel, føtalt alkoholsyndrom, fødselskomplikasjoner og mors
stressnivå når hun er gravid medfører også en biologisk sårbarhet (Broberg et al., 2006).
De senere årene har interessen for og kunnskapen rundt biologiske forklaringsmodeller økt,
og den dag i dag finnes det flere ulike metoder for å forske på genetikk og arvelighet.
Interessen har medført økt kunnskap om hjernen og dens funksjoner, samt fysiologi og
biokjemi. Forskningen knyttet til den genetiske sårbarhetens betydning for utviklingen av
psykiske lidelser har ikke kommet frem til et enkelt gen som forklaring på dette, men
interaksjonen gener imellom og mellom gener og omgivelsene er av betydning (Sund,
Bjelland, Holgersen, Israel & Plessen, 2012). Forskjeller knyttet til serotoninnivåer i hjernen
er også konstatert gjennom forskning, og det viser seg at deprimerte personer har lavere
nivåer enn ikke-deprimerte (Grøholt, Garløv, Weidle & Sommerschild, 2015). Om denne
forskjellen er årsaken til eller et resultat av depresjon er fortsatt omdiskutert.
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Det finnes ingen kjent kjønnsforskjell knyttet til prevalensen av depresjon i barnealder, men
fra puberteten av rapporteres det om dobbelt så mange jenter i forhold til gutter som har
depresjon (Sund et al., 2012). Denne kjønnsforskjellen finner vi også videre gjennom
voksenlivet. Timingen for starten på denne kjønnsforskjellen antyder at depresjonen kan være
knyttet til puberteten og hormoner. Puberteten er en tid hvor det skjer store forandringer både
fysisk, psykisk og sosialt. De fysiske forandringene kan både være synlige i form av
endringer med kroppens ytre, men den hormonelle balansen forandrer seg også. I tillegg til de
kroppslige endringene kan det inntreffe blant annet forskjellige miljømessige stressorer som
også kan gjøre puberteten til en vanskelig tid for mange. Her er samspillet mellom de
biologiske faktorene og hvordan man møter og takler stressorer avgjørende.

2.3.2 Temperament
Temperament kommer til uttrykk allerede fra fødselen av, og dreier seg om hvordan et barn
forholder seg til omgivelsene sine. Temperament er et barns karakteristiske måte å oppføre
seg på, og det styrer følelsesmessig fungering, grad av aktivering og oppmerksomhet
(Rothbart & Bates, 2006). Interaksjonen mellom temperamentet og miljømessige faktorer
gjennom barne- og ungdomsårene former et individs personlighet, og har betydning for
hvordan et individ møter verden og sine omgivelser, men også motsatt.
Alexander Thomas og Stella Chess utførte pionerarbeidet knyttet til barns temperament. De
observerte barns atferdstendenser og antok at noen barn var lettere å oppdra enn andre
(Thomas, Chess, Birch, Hertzig & Korn, 1963). Etter å ha studert 130 barn som ble født i
New York på slutten av 1950-tallet kom de frem til at det fantes tre typer spedbarn.
Majoriteten (40 %) av barna ble klassifisert med et enkelt temperament, 10 % var vanskelige
og 15 % var vanskelige å varme opp (Thomas et al., 1963). De resterende barna hadde en
blanding av temperamentstrekkene. Temperament kan være en sårbarhet for fremtidig
utvikling av psykopatologi. Eksempelvis hevder Broberg et al. (2006) at barn som er
vanskelige å varme opp har en tendens til å bli svært sjenerte og har en økt risiko for å utvikle
angstlidelser. Hyperaktivitet og oppmerksomhetsforstyrrelser er derimot vanskelige barn
sårbare for å utvikle. I tillegg til disse lidelsene kan temperament være en sårbarhetsfaktor for
utviklingen av blant annet depresjon på bakgrunn av hvordan individets karaktertrekk
samvirker med miljøet. Utviklingen påvirkes dermed av hvordan barnets temperament
imøtekommes av omgivelsene. Temperamentstrekk spiller en mindre rolle for den videre
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utviklingen dersom foreldre og andre mennesker i barnets omgivelser tilpasser seg barnets
karakteristikker (Broberg et al., 2006). Samhandlingen mellom temperament som sårbarhet
og miljømessige faktorer er derfor avgjørende.

2.3.3 Kognitiv sårbarhet
Kognisjon, i tillegg til biologisk sårbarhet og temperament, kan være avgjørende for
utviklingen av psykiske lidelser. Kognisjon omhandler prosessene som ligger til grunn for
tenkning, oppfattelse og kunnskapservervelse (Teigen & Svartdal, 2018). Hukommelse,
persepsjon, resonering og problemløsning er eksempler på slike prosesser. Hvordan et individ
oppfatter og tenker rundt en hendelse kan bidra til utviklingen av depresjon. Overvekt av
negative tanker, ruminering og lav selvvurdering er eksempler på kognitiv sårbarhet.
Emosjoner er også påvirket av kognisjon, ved at emosjonene som oppleves påvirkes av vår
oppfattelse og forståelse (Teigen & Svartdal, 2018).
Håpløshetsteorien
Håpløshetsteorien ble utviklet på bakgrunn av begrensninger i Seligman (1972) sin teori om
lært hjelpeløshet, og er et eksempel på en kognitiv teori knyttet til depresjon.
Hjelpeløshetsteorien ble frem til dette sett på som den mest innflytelsesrike teorien på feltet
(Clark, Beck & Alford, 1999). Håpløshetsteorien bygger videre på hjelpeløshetsteorien, og
ble utviklet av Abramson, Metalsky og Alloy (1989). Teorien vektlegger håpløshet som den
avgjørende kognitive faktoren som kan føre til utviklingen av depresjon. Håpløshet
inkluderer negative tanker om fremtiden, samt en formening om at en ikke kan påvirke hva
som vil skje (Abramson et al., 1989). Tankene om fremtiden inkluderer både forventninger
om at positive hendelser vil være fraværende, og at negative hendelser vil forekomme.
Håpløshetsteorien vektlegger en depressiv attribusjonsstil og slutninger som trekkes fra
negative livshendelser som en del av den kognitive sårbarheten (Abramson et al., 1989).
Slutningene omhandler en selv, årsaken til den negative livshendelsen og konsekvenser
hendelsen kan medføre. Teorien til Abramson et al. (1989) hevder at individer med denne
kognitive sårbarheten ofte trekker slutninger som er globale og stabile. Det at slutningene er
stabile vil si at det er en antakelse om at sannsynligheten for å påvirke utfallet av noe er lav,
mens en global slutning vil si at den er generaliserbar og vil omhandle flere situasjoner i
senere tid. En depressiv attribusjonsstil i kombinasjon med flere negative livshendelser kan
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medføre håpløshet, som videre kan medføre utviklingen av depresjon (Abramson et al.,
1989).
Skjemateori
En annen kognitiv teori som prøver å forklare hvordan blant annet depresjon utvikles er
Becks (1967) skjemateori. Teorien hevder at deprimerte personer har et negativt tankesett
knyttet til seg selv, verden og fremtiden på grunn av kognitive skjemaer (Malt et al., 2012).
Skjema, som er en kognitiv struktur, påvirker individers tolkning av informasjon, hvilken
informasjon en fokuserer på, men også hvilken opplevelse informasjonen gir (Clark et al.,
1999). Et skjema utvikles på bakgrunn av generalisering av erfaringer et individ gjør tidlig i
livet, og kan ligge latent eller være aktivt. Denne generaliseringen medfører at lignende
situasjoner senere i livet blir tolket og forstått på den samme negative måten, ved at det
latente skjemaet aktiveres. Skjemateorien ser på utviklingen av depresjon som en interaksjon
mellom kognitive strukturer og negative livshendelser. Teorien dreier seg om
informasjonsprosessering med fokus på kognitive faktorer som er involvert i å skape
meninger med hendelser (Clark et al., 1999). For å kunne håndtere utfordringer vi møter på
benytter vi oss av den informasjonen vi besitter for å skape en forståelse av situasjoner og
hendelser. I møte med situasjoner som kan aktivere skjemaer som tidligere har blitt dannet på
grunn av negative opplevelser, blir informasjonen generalisert og negative tolkninger om en
selv, omverdenen og fremtiden blir tatt. Tolkninger som dette kalles kognitive feilslutninger,
og er et produkt av feilaktige tolkninger og slutninger som gjøres på bakgrunn av tidligere
opplevelser og situasjoner, fremfor den situasjonen en befinner seg i der og da.
Håpløshetsteorien og skjemateorien fremhever begge kognitiv sårbarhet som en risikofaktor
for å utvikle depresjon. Oppsummert kan man si at begge teoriene legger vekt på tolkninger
personer gjør i møte med negative livshendelser som en sårbarhetsfaktor for å utvikle
depresjon.

2.4 Forebyggende tiltak
Depresjon blir stadig et økende problem i dagens samfunn, og fokus på forebyggende tiltak er
derfor svært viktig. De siste 20 årene har fokuset rundt forebyggende tiltak knyttet til psykisk
helse i Norge økt, noe som har medført at det har blitt utviklet og iverksatt flere
evidensbaserte tiltak (Nordahl, Gravrok, Knudsmoen, Larsen & Rørnes, 2006; Ogden &
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Hagen, 2013). Majoriteten av de forebyggende tiltakene er rettet mot eksternaliserende
vansker, og individer med internaliserende problemer får ikke like ofte den hjelpen de trenger
på grunn av at symptomene kan være vanskeligere å identifisere (Heiervang et al., 2007). På
bakgrunn av dette er det nødvendig med økt kunnskap knyttet til forebyggende tiltak og nye
metoder for å fange opp internaliserende problemer.
Forebygging er tiltak som blir iverksatt før symptomer og lidelser oppstår (Major et al.,
2011). Behandling på den andre siden er tiltak som trer i kraft etter at symptomene er høye
eller en diagnose er satt. Hensikten med et forebyggende tiltak er å redusere antall nye
sykdomstilfeller, mens behandlingens hensikt er å redusere antallet som har blitt syke.
Forebyggende tiltak kan enten være universelle, selektive eller indiserte. De universelle
tiltakene er befolkningsrettet, selektive rettes mot en gruppe med kjent og forhøyet risiko, og
indiserte tiltak er ment å forebygge utviklingen av lidelser hos et individ med høy
sykdomsrisiko (Major et al., 2011). Befolkningsrettede tiltak kan komme en hel populasjon
til gode, men kan ha liten effekt på den enkelte. Til tross for dette kan det ha en stor
samfunnsmessig hensikt nettopp fordi det er et universelt forebyggende tiltak som når mange
mennesker. Grupperettede, selektive tiltak har derimot en mindre effekt på samfunnet
generelt, men har vist seg å være effektive for den enkelte og grupper. Den samfunnsmessige
effekten av et selektivt forebyggingstiltak som trer i kraft hos en risikogruppe avhenger av
størrelsen på gruppen i samfunnet. De indiserte tiltakene som forebygger på individnivå, har
som navnet antyder en god effekt for den enkelte, men ettersom det kun er mennesker med
høy risiko som får tiltakene har det ikke en like stor betydning for folkehelsen generelt
(Major et al., 2011).
Folkehelseinstituttets rapport fra 2011 om forebyggende tiltak presenterte 50 tiltak som skulle
bidra til å bedre den psykiske helsen i befolkningen (Major et al., 2011). Høyere
sysselsetting, helsefremmende skoler, høykvalitetsbarnehager, hjemmebesøk til førskolebarn,
styrking av foreldreferdigheter, arbeid med bistand, samt grupper, kurs og programmer for
mestring av angst og depresjon er noen av tiltakene som vektlegges som de viktigste og som
bygger på et godt evidensgrunnlag (Major et al., 2011). Tiltak som dette er svært viktig for å
forebygge og forhindre utviklingen av blant annet depresjon, både på individnivå og et
samfunnsmessig plan. Denne oppgaven fokuserer på gutter og unge menn sine depressive
symptomer, og gjennom å øke kunnskapen knyttet til hvordan symptomene uttrykkes, kan
tiltak utvikles og implementeres, noe som igjen kan medvirke til å forebygge depresjon.
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Bred forebygging av depresjon er spesielt viktig fordi det er såpass utbredt, og det blir stadig
et større problem. Både biologiske, sosiale og psykologiske faktorer kan forårsake depresjon,
og kunnskap knyttet til dette er derfor viktig. Kvinner blir diagnostisert med depresjon
dobbelt så ofte som menn, men hvorfor det er slik er omdiskutert. Er det på grunn av at kjønn
er grunnleggende biologisk forskjellig, eller kan det tenkes at kjønnsforskjellen er forårsaket
av at menn har andre uttrykk for depresjon, og dermed ikke blir fanget opp? Videre i
oppgaven vil jeg ta for meg den empiriske delen av forskningsprosjektet, som inkluderer de
kvalitative intervjuene med psykologistudentene og de erfarne behandlere innen psykiske
helsevern (arbeider i BUP og som skolepsykologer), for så å diskutere funnene i lys av teori
og tidligere empiri.
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3 Metode
3.1 Design
Datamaterialet for denne oppgaven er hentet inn ved bruk av ni semistrukturerte kvalitative
intervjuer, i tillegg til et fokusgruppeintervju. Materialet som ble samlet inn danner
utgangspunktet for min og to andre sine masteroppgaver (The Role of Socialization in
Development and Prevention of Depression in Young Men/Boys skrevet av Anna Asbjørnsen
Berg, og Dekker dagens diagnosekriterier og depresjonskartlegging gutters depressive
plager skrevet av Maria Godunko). Hensikten med forskningsprosjektet overordnet sett er å
belyse unge menn og gutter sine depressive symptomer med fokus på hvordan symptomene
uttrykkes, hvordan de kan fanges opp og forebygges.
Intervjuene ble gjennomført på to ulike tidspunkt, og med to ulike utvalg. Hensikten med
dette var å samle inn kvalitative data som belyste vårt tema fra to forskjellige utvalg med to
ulike vinklinger, for dermed å få en bedre forståelse av depresjon hos gutter og unge menn.
Forskingsprosjektet har benyttet seg av en fenomenologisk tilnærming, og fokuset på
menneskers subjektive opplevelse har derfor vært viktig. Med utgangspunkt i et
fenomenologisk perspektiv ønsket vi å få detaljerte beskrivelser om hvordan individer
opplever og tenker om depresjon hos gutter og unge menn. På bakgrunn av den
fenomenologiske tilnærmingen var det naturlig for oss å samle inn våre kvalitative data ved å
benytte oss av semistrukturerte intervjuer. De kvalitative intervjuene ble brukt for å gå i
dybden på deltakerens tanker, opplevelser og erfaringer knyttet til mulige depressive
symptomer.
Kvalitativ forskning karakteriseres ofte som induktiv fremfor deduktiv. Induktiv forskning vil
si å observere et antall tilfeller for så å si noe generelt om den gitte gruppen (Kvale &
Brinkmann, 2009). Data blir kodet for så å identifisere mønstre og formulere potensielle
forklaringer på mønstrene. Induktive slutninger kan ikke sies å være fult og helt gyldige, men
forskjellige varianter av induksjon er likevel den mest utbredte analyseformen i dag (Kvale &
Brinkmann, 2009).
I følge Kvale og Brinkmann (2009) består intervjuundersøkelsen av syv stadier som jeg vil gå
nærmere inn på i denne delen. Det kvalitative intervjuet og analysen begynner alt under
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planleggingen og tematisering. Alle de syv stadiene er med på å utforme intervjuets
resultater, ved at valg som tas på veien påvirker utfallene. I det første stadiet blir temaet og
hensikten med intervjuet identifisert. Andre stadium i prosessen tar for seg planleggingsfasen
og omhandler design og valg knyttet til teori, intervjuteknikk og analyse, som er av stor
betydning for resultatene man ender opp med. Her er man nødt til å ta hensyn til alle de syv
stadiene. I denne fasen ble vår intervjuguide utformet. Selve intervjuet er det tredje stadiet og
utføres på grunnlag av intervjuguiden. Etter intervjuet transkriberes materialet (stadium fire)
og klargjøres for analysering. Analysen er det femte stadiet og utføres på grunnlag av
undersøkelsens formål og tematisering. De siste to stadiene i en intervjuundersøkelse er
verifisering og rapportering. Verifisering vil si å undersøke resultatenes generaliserbarhet,
validitet og reliabilitet. Til slutt i prosessen skal funn og metodologi rapporteres om på en
måte som overholder vitenskapelige kriterier, samt at det tar hensyn til etiske prinsipper
(Kvale & Brinkmann, 2009).

3.2 Bakgrunn for valg av kvalitativ metode
Depressive symptomer blir ofte kartlagt ved hjelp av måleinstrumenter som blant annet
MADRS og BDI, samt diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V. Dersom et individ har de
klassiske og tradisjonelle symptomene på depresjon vil dette være en god metode for å finne
ut om personen har depresjon, men om det derimot er alternative symptomer tilstede som
utgjør den største delene av de depressive symptomene, er det ikke sikkert måleinstrumentet
vil fange opp disse.
Det er som nevnt en tydelig kjønnsforskjell når det kommer til depresjon, og på bakgrunn av
dette er det utviklet måleinstrumenter for å kartlegge depresjon hos menn. Eksempler på disse
måleinstrumentene er ”The Gotland Male Depression”, ”Masculine Depression Scale” og
”Male Symptomes Scale” som alle inkluderer alternative symptomsuttrykk som passer bedre
for menn (Martin, Neighbors & Griffith, 2013). Når det kommer til unge menn og gutters
depresjon er det derimot manglende forskning og ingen valide og gode instrumenter utviklet
for å fange opp deres depressive symptomer, som kan være annerledes enn hos voksne menn.
Psykologisk forskning inkluderer to hovedretninger. Den ene, kvantitativ metode, omhandler
tall og det som er målbart, og fremstiller gjerne funn statistisk ved bruk av analyseverktøy.
Den andre retningen, kvalitativ metode, har i en årrekke blitt sett på som den dominerende,
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mye på grunn av at den går mer i dybden (Svartdal, 2009). En kvalitativ tilnærming gir
verbale beskrivelser som kan samles inn gjennom blant annet deltagende observasjon, semieller ustrukturerte intervjuer eller diskursanalyse (Hayes, 2009). På bakgrunn av mangelen på
måleinstrumenter og kunnskap knyttet til unge menn og gutters symptomer på depresjon ble
et valg om å benytte kvalitativ metode for dette forskningsprosjektet tatt. Kvalitativ metode
ga oss mulighet til å gå i dybden og utforske antatte depressive symptomer hos gutter og unge
menn.
Målet med denne studien var ikke å kartlegge hvor mange gutter som har depresjon eller å
diagnostisere noen, men derimot å finne ut om det finnes en maskulin og maskert depresjon
med alternative symptomer også for gutter og unge menn. For å undersøke nettopp dette
synes vi kvalitativ metode var den mest hensiktsmessige metoden for vårt formål. Ved å
benytte kvalitative intervjuer som metode fikk vi informasjon om deltakernes tanker og
erfaringer, noe som var viktig i dette prosjektet. Det medførte at deltakerne kom med nye
vinklinger og perspektiver rundt temaet, noe som er en styrke for prosjektet og kan føre til ny
kunnskap på feltet (Kruuse, 2007).

3.3 Utvalg
Datamaterialet i denne oppgaven er basert på to utvalg og innsamlet gjennom intervjuer med
ni mannlige psykologistudenter på Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo, samt
tre behandlere i psykisk helsevern. Behandlerne jobber i BUP og er i tillegg skolepsykologer
som arbeider på forskjellige videregående skoler i Oslo. De mannlige psykologistudentene
ble rekruttert av veileder Helene Amundsen Nissen-Lie og biveileder Evalill Bølstad
Karevold gjennom forelesninger og seminarer på PSI. Rekrutteringen skjedde ved at veileder
og biveileder informerte om prosjektet og oppga kontaktinformasjonene studentene trengte
for å melde seg på forskningsprosjektet. Deretter var det opp til de mannlige
psykologistudentene om de ønsket å delta, og påmelding foregikk ved at de sendte oss en epost. Det var ingen forutsetning at studentene var eller hadde vært deprimerte. Til tross for
dette hadde flere (N= 5) slitt med depresjon tidligere og noen var deprimerte på
intervjutidspunktet, noe som de fortalte og snakket om uoppfordret. De mannlige
psykologistudentene var i aldersgruppen 20 til 40 år, og gikk 8.-12. semester på
profesjonsstudiet. Psykologistudentene ble intervjuet ved hjelp av semistrukturerte intervjuer.
For å anonymisere psykologistudentene har jeg valgt å tildele dem fiktive navn; Bjørn,
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Anders, Lars, Herman, Geir, David, Filip, Erik og Henrik. Årsaken til at vi ønsket å snakke
med akkurat denne gruppen var fordi vi antok at de, i større grad enn andre menn i
befolkningen, kunne uttrykke seg verbalt om følelsene sine og kunne reflektere over egne
emosjonelle uttrykk. Vi antok at mannlige psykologistudenter i større grad kunne være åpne
for å diskutere sensitive spørsmål knyttet til depresjonssymptomer, slik at vi kunne få mer
utdypende svar. Ved å velge personer som ville være nyttige i undersøkelsen og som var lette
å få tak i, benyttet vi oss av et bekvemmelighetsutvalg (convenience sample) (Svartdal,
2009).
Den andre delen av utvalget besto av tre erfarne behandlere i psykisk helsevern og som har
en dag i uken ved ulike videregående skoler i Oslo for å jobbe med lavterskelarbeid innen
psykisk helse for elevene. Behandlerne ble rekruttert av veileder i en større poliklinikk for
barn og unge i Oslo-området (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)), og jobber i
tillegg med å være skolepsykologer. Dette utvalget var også et bekvemmelighetsutvalg og
besto av en mann og to kvinner, som alle hadde mellom 3 og 10 års klinisk erfaring. Videre i
oppgaven er disse referert til som skolepsykologer/BUP, og i resultatdelen har jeg tildelt dem
navnene SP1 (skolepsykolog 1), SP2 og SP3. Skolepsykologene har bred erfaring med å
jobbe med gutter og jenter som sliter med psykiske plager, deriblant depresjon. De ble
rekruttert for å få et mer nyansert bilde på gutter og depresjon gjennom å få et innblikk i
deres tanker, erfaringer og meninger knyttet til temaet. Skolepsykologene er i direkte kontakt
med gutter og unge menn som sliter psykisk gjennom lavterskel-samtaler (uten henvisning)
og kortere behandlingsforløp, og eventuelt videre henvisning til poliklinikken de var ansatt
ved. På bakgrunn av dette var det antatt et de dermed hadde mye relevant erfaring og
kunnskap for prosjektet.

3.4 Intervjuprosedyre og transkribering
Intervjuene av de mannlige psykologistudentene ble gjennomført i seminarrom på
Universitetet i Oslo. Rom ble booket slik at intervjuene kunne foregå i stillhet og uforstyrret,
noe som er spesielt viktig når det er et sensitivt tema som tas opp. Det var viktig å få
informanten til å føle seg vel, samt å tilpasse seg dem på en best mulig måte. Deltakerne ble
intervjuet hver for seg av en intervjuer, og intervjuene tok fra 45 til 60 minutter. Før selve
intervjuet startet presenterte intervjueren seg, og forklarte hvordan intervjuet ville foregå. Det
ble lagt vekt på at hensikten med intervjuet var å få frem deres tanker og erfaringer knyttet til
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gutter og depresjon, og at vi ikke hadde som hensikt å diagnostisere eller kartlegge den
enkeltes erfaring med depresjon direkte. Det var også viktig å få frem at de kunne trekke seg
når som helst uten å oppgi noen grunn, og at alt de sa ble anonymisert. Deretter ble et
informasjonsskriv med en samtykkeerklæring utdelt og underskrevet av deltakeren (Vedlegg
1).
Intervjuene var semistrukturerte og ble gjennomført i henhold til intervjuguider med
hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål. Spørsmålene var nøye gjennomtenkt og utarbeidet
med tanke på at de skulle være åpne og enkle å forstå. Hans Bugge Bergsund
(seniorkonsulent og forskningskoordinator i RBUP Øst og Sør), som er en av våre
biveiledere, hjalp oss med å kvalitetssikre spørsmålene vi utformet. Intervjuguiden til
intervjuene med informantene fra PSI inneholdt fem hovedtemaer som tok for seg (1)
depressive uttrykk, (2) håndtering av depresjon, (3) samfunnets oppfattelse og forventninger,
(4) sosiale relasjoner, samt (5) forebygging (Vedlegg 2). Temaene depressive uttrykk,
samfunnets oppfattelse og forventninger, samt forebygging var antatt å være spesielt relevant
for mine problemstillinger. Intervjuguiden fungerte som et hjelpemiddel og en ramme for
intervjuet ved at fokuset ble opprettholdt på de riktige temaene. Ved å benytte et
semistrukturerte intervjuer lot det oss følge opp og gå i dybden på de utsagnene og
forklaringene informantene kom med som vi følte var viktige og interessante for vårt
forskningsprosjekt.
Før intervjuene gjennomførte vi et pilotintervju for å teste ut intervjuguiden og
intervjusituasjonen. Tanken var at piloten kunne gi oss informasjon knyttet til om spørsmål
og temaer måtte endres. På bakgrunn av refleksjoner etter pilotintervjuet kom vi frem til noen
små justeringer vi ønsket å gjøre. Vi endret ordlyden i et spørsmål, og byttet om rekkefølgen
på de to siste temaene.
Intervjuene av psykologistudentene ble tatt opp på bånd etter samtykke fra deltakerne.
Lydopptakene fra intervjuene ble nøye gjennomgått og transkribert i etterkant. Tekstfilene
med de transkriberte intervjuene ble anonymisert og lagret i Tjenester for Sensitive Data
(TSD) som ble opprettet av hovedveileder. Transkripsjonene ble deretter kodet og analysert,
for så å bli benyttet i utformingen av intervjuguiden til fokusgruppen. Intervjuguiden til
fokusgruppeintervjuet ble utformet og kvalitetssikret ved hjelp av veileder og biveiledere.
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Spørsmålene til fokusgruppeintervjuet tok for seg depressive uttrykk, håndtering av
depresjon, kjønnsforskjeller, behandling og forebygging (Vedlegg 3).
Fokusgruppeintervjuet med skolepsykologene ble gjennomført på BUP. Her var alle
deltakerne tilstede samtidig, og vi fikk benytte oss av et lukket møterom uten forstyrrelser.
Intervjuet foregikk på en åpen og respektfull måte hvor deltakerne fikk snakke relativt fritt.
Vi var to studenter som gjennomførte intervjuet. Jeg var moderator, og min oppgave var å
styre samtalen inn på bestemte temaer ved å stille åpne spørsmål fra vår intervjuguide.
Assisterende moderator, Maria Godunko, passet tiden og kom med oppfølgingsspørsmål hun
syntes var viktige. Lydopptak ble også gjort under fokusgruppeintervjuet, og samme prosess
med transkribering, lagring og analysering ble gjennomført i ettertid.

3.5 Valg av analysemetode
En kvalitativ hermeneutisk fremgangsmåte ble benyttet for å analysere datamaterialet som
fremkom av de to type intervjuene i dette forskningsprosjektet. Hensikten her var å avdekke
subjektive opplevelse og meningsdannelser (Krumsvik, 2014). Hermeneutikk er læren om
fortolkning av tekster og formålet er å oppnå en valid og allmenn forståelse og tolkning av
hva en tekst betyr (Kvale & Brinkmann, 2009). Fortolkende fenomenologisk analyse, eller
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) ble benyttet og denne bygger på
hermeneutisk fenomenologi (Pietkiewicz & Smith, 2014). Hermeneutikk er læren om
fortolkning og fenomenologi er et filosofisk perspektiv basert på beskrivelser og analyser av
menneskers erfaringer (Kvale & Brinkmann, 2009).
IPA, som bygger på hermeneutisk fenomenologi, er en syntese av de to begrepene og
resulterer i en metode som er deskriptiv med tanke på at den legger vekt på hvordan ting ser
ut, og fortolkende fordi den hevder at det ikke finnes noen utolkede fenomener (Pietkiewicz
& Smith, 2014). Hovedmålet til IPA er å undersøke hvordan individer forstår og tilegner
mening til sine opplevelser. Det fenomenologiske preget kom til uttrykk gjennom at vi
fokuserte på det informanten uttrykte. I tillegg til dette var det viktig for oss å ha et kritisk og
analytisk blikk. Ved å benytte denne analysemetoden er det en mulighet for at
forskningsresultatene kunne ha blitt annerledes dersom en annen forsker hadde studert
temaet. Dette kan skje fordi forskjellige mennesker har ulike forventinger og måter å forstå
materialet, noe som kan påvirke resultatet (Krumsvik, 2014).
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IPA forsøker å forstå og gi mening til menneskers opplevelser og erfaringer. Analysemetoden
egner seg til å undersøke subjektive erfaringer knyttet til et spesifikt fenomen eller tema, som
i denne sammenhengen er gutter og unge menns depressive uttrykk. I motsetning til flere
analysemetoder som egner seg til å si noe om grupper, er IPA bedre egnet til å utforske og
forstå verdenen slik deltakerne ser den på grunn av at den er ideografisk (Pietkiewicz &
Smith, 2014). På bakgrunn av dette skal forskere være forsiktige med å generalisere funnene
sine fra en setting til en annen. En analyse som IPA er induktiv, og prøver derfor ikke å
bekrefte eller avkrefte hypoteser som er utformet på bakgrunn av eksisterende teori, men
forsøker derimot å tilrettelegge for at nye og uforutsette temaer kan dukke opp i
analyseprosessen (Smith, 2004). Til slutt i en fenomenologisk fortolkende analyse blir
resultatene knyttet til relevant teori og empiri gjennom diskusjon, noe som medfører en
veksling mellom induksjon og deduksjon.
Forskningsprosessen er dynamisk og forskerens rolle er aktiv ifølge IPA. Forskerens aktive
rolle fører til i hvilken grad en får tilgang til deltakerens erfaringer og på hvilken måte. Den
analytiske prosessen i IPA benytter seg av dobbel hermeneutikk som den britiske sosiologien
Anthony Giddens kaller det (Aakvaag, 2008). Fortolkningene skjer i førsteomgang ved at
deltakerne tilegner meninger til sin verden, for så at forskeren forsøker å dekode det som blir
sagt ved å prøve å forstå hvordan en hendelse er for et individ (Pietkiewicz & Smith, 2014).
Forskeren ønsker å få innblikk i deltakernes meninger og forståelser av et fenomen, men har
kun tilgang på den informasjonen informanten ytrer. Forskerens egne erfaringer, antakelser
og kunnskap spiller også inn med tanke på tolkninger av det informanten sier.
Analysen er preget av et dynamisk forhold mellom delene og helheten. Den hermeneutiske
sirkelen omhandler nettopp dette, og delene kan kun bli forstått ut fra helheten, og helheten
forstås ut fra delene (Willig, 2013). Sirkelen blir dannet av at helheten og delene fortolkes og
forstås i forhold til hverandre, og ved den vekslende prosess mellom å se på delene og
helheten. På grunn av dette er analysen ikke-lineær.

3.6 Analyseprosessen
Analyseprosessen til et kvalitativt intervju kan være lang, og den begynner alt under selve
intervjuet. Hvilke utsagn som blir fulgt opp eller ikke er valg som gjøres og er med på å
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forme resultatene. Gjennom analysen var det en mulighet for at relevante kilder, slik som
kroppsspråk og stemmeleie, ikke kom frem i den transkriberte versjonen av intervjuet
(Kruuse, 2007). På bakgrunn av dette noterte vi noen inspirasjoner og fortolkninger mens
dataene ble samlet inn. Utgangspunktet for analysen var depressive symptomer hos gutter og
unge menn, med fokus på hvordan de uttrykkes, hvordan de kan fanges opp og forebygges.
Til tross for at jeg valgte å benytte meg av IPA som analysemetode er det ingen rett eller gal
måte å gjennomføre selve analyseprosessen på, kun retningslinjer og prinsipper som bør
følges (Smith, Flowers & Larkin, 2009).
Dataprogrammet NVivo 11 ble benyttet under analyseprosessen for å systematisere kodingen.
Programmet er et verktøy som benyttes i forbindelse med kvalitative studier, og gjør
analyseprosessen enklere ved at all data kan samles på et sted. NVivo 11 gjør det mulig å
kode hvert enkelt intervju separat, men også se intervjuene i sammenheng til hverandre. I
tillegg er det på et hvert tidspunkt mulig å gå tilbake til de opprinnelige transkripsjonene.
Kodingen foregår manuelt, men programvaren gjør analyseprosessen noe enklere og mer
oversiktlig.
Smith, Flowers og Larkin (2009) beskriver en trinnvis metode i sin bok som jeg har valgt å
følge. Til tross for at jeg har fulgt disse trinnene har prosessen ikke vært lineær. Først i selve
analyseprosessen ble alle transkripsjonene nøye gjennomgått, i tråd med det som Smith og
kollegaer (2009) beskriver som det første steget. De ble lest gjentatte ganger, og notater ble
tatt underveis. Lydopptakene fra intervjuene ble også lyttet til. På denne måten forsikret jeg
meg om at det var deltakerne som ble i fokus for analysen, fremfor at det var egne tanker og
antakelser som utformet analysen. Dette gjorde at jeg fikk et helhetlig bilde av materialet, i
tillegg til at jeg fikk en bedre forståelse av det deltakerne syntes var viktig. Ved å gjøre meg
kjent med materialet på denne måten fikk jeg et overblikk, og kunne se at det var enkelte
temaer som stadig gikk igjen hos de forskjellige informantene.
Andre trinn var det mest detaljerte og tidkrevende i analyseprosessen og inkluderte en
innledende analyse i form av at jeg begynte å se etter temaer. Her tok jeg for meg ett og ett
transkribert intervju og gikk i dybden og noterte det som var interessant. Jeg studerte ordenes
betydning og selve innholdet.
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I det tredje trinnet gjøres det et skifte fra å jobbe med transkripsjonene til i hovedsak å ta for
seg notatene fra det første trinnet. Notatene ble plassert i grupper ettersom hva de dreide seg
om, og det ble utviklet overordnede temaer. Dette samsvarer med den hermeneutiske sirkel,
hvor man tar for seg deler av intervjuet, som etter hvert blir til en ny helhet (Willig, 2013).
Målet her var at temaene skulle reflektere mine fortolkninger i samspill med informantenes
tanker og erfaringer.
Det fjerde steget i analyseprosessen dreide seg om å se etter forbindelser på tvers av temaene.
Ved å koble temaene sammen kom jeg frem til det mest interessante og viktigste ved
informasjonen deltakerne hadde kommet med. Med andre ord var dette informasjon og
meninger som majoriteten av informantene ytret, i tillegg til at det var relevant og viktig for
min oppgave. I dette steget utelukket jeg noen temaer i den videre analysen ettersom de ikke
var relevante for mine forskningsspørsmål. De temaene som jeg anså som mest
betydningsfulle ble så sett på sammen, og jeg forsøkte å danne overordnede temaer basert på
beslektede temaer.
I det femte steget av analysen tok jeg for meg et nytt transkribert intervju og gjentok stegene
over. Slik fortsatte jeg til alle intervjuene var gjennomgått og behandlet hver for seg. I tråd
med IPA er det viktig å behandle hvert enkelt intervju uavhengig av hverandre og fokusere på
det som står i transkriptene fremfor de tankene og tolkningene man kan sitte med etter det
første intervjuet (Smith et al., 2009). Det var vanskelig å skille de ulike intervjuene helt og
sette egne perspektiver til side, men et viktig prinsipp innen IPA er å la nye temaer dukke opp
og få frem det som er individuelt hos den enkelte.
I sjette og siste steg så jeg etter mønstre på tvers av intervjuene ved å sammenligne temaene.
Målet med dette var å komme frem til overordnede temaer som var basert på alle
informantenes forklaringer, og ikke kun et tilfelle som i de tidligere stegene. Her kom jeg
frem til tre fokusområder som var knyttet til mine problemstillinger. De tre fokusområdene
jeg kom frem til etter analysen var:
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-

Gutter og unge menn sine uttrykk for depresjon

-

Forventninger til hvordan gutter og unge menn skal oppføre seg

-

Tidlig innsats er viktig for å kunne forebygge depresjonsutviklingen

3.7 Refleksivitet
Som forsker er det viktig å være bevisst på sin rolle og hvordan man kan påvirke resultatene,
tolkninger og meningsdannelser. Refleksivitet er et begrep som omhandler nettopp dette.
Refleksivitet kan enten være personlig eller metodologisk. Personlig refleksivitet dreier seg
om å reflektere rundt hvordan egne verdier, holdninger, erfaringer, interesser og tanker kan
ha påvirket og formet forskningen (Willig, 2013). Det dreier seg også om hvordan
forskningen har påvirket og muligens endret oss som personer og forskere.
På bakgrunn av den kunnskapen og de tankene vi hadde rundt temaet på forhånd, gjorde vi
oss noen antakelser om hva vi ville finne ut. Tidligere forskning på området i samsvar med
våre antakelser kan ha vært med på å forme resultatet, spesielt med tanke på hva vi spurte om
under intervjuene og hvordan vi analyserte og tolket de forskjellige utsagnene. For å på en
best mulig måte la dataene fra intervjuene tale for seg, forsøkte vi så godt det lot seg gjøre å
ta for oss ett og ett intervju når vi tolket og kodet det. Dette gjorde vi for at hvert intervju
skulle ha like mye å si, og vi forsøkte å ikke la de forskjellige intervjuene farge hva vi fant i
de andre. Det er svært vanskelig å analysere hvert enkelt intervju helt uavhengig av
hverandre, men ved å være bevisst på at dette var viktig følte vi at det gikk ganske fint. For å
unngå å prege selve intervjuet med egne tanker og meninger benyttet vi oss av en
intervjuguide, og vi prøvde å stille åpne spørsmål fremfor ledende spørsmål og påstander.
Metodologisk refleksivitet på den andre siden omhandler å være bevisst på hvilke
betydninger metoden har for forskningen (Willig, 2013). Hvordan forskningsspørsmålene ble
utformet, om en annen metode kunne blitt benyttet, hvilke begrensninger metoden medførte,
og hvordan studiens design og analysemetoden påvirket dataene og funnene er alle nyttige
spørsmål å stille seg. Metodologisk refleksivitet er viktig og vektlegger viktigheten av å
reflektere rundt de metodologiske valgene som tas før et forskningsprosjekt starter, men også
underveis og i slutten når rapporter skal skrives.

3.8 Etikk
Helseforskningsloven som tredde i kraft 1. juli 2009 sier at forskning på mennesker som er
medisinsk og helsefaglig må søke forhåndsgodkjennelse for å igangsette et prosjekt hos
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
(Helseforskningsloven, 2009, § 2). Den 8. august 2017 ble det sendt inn en søknad om
26

godkjennelse av det overordnede forskningsprosjektet til REK, og 2. februar 2018 godkjente
komiteen prosjektet med REK-referansenummer 2017/1540 (Vedlegg 4), i henhold til
helseforskningsloven.
REK har strenge retningslinjer for godkjenning og det viktigste kriteriet er frivillig deltakelse
(De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). På bakgrunn av dette er det derfor viktig at
samtykke til deltakelsen på forskningsprosjektet ble gitt på frivillig og informert grunnlag. Et
informasjonsskriv ble delt ut før intervjuene og underskrevet av deltakerne, og de kunne til
enhver tid, uten konsekvenser eller spørsmål, trekke seg fra forskningsprosjektet.
I dette prosjektet var det også viktig at personlig informasjon ble behandlet konfidensielt og
at deltakernes anonymitet i presentasjonen av de kvalitative resultater ble opprettholdt. Siden
vi benyttet oss av lydopptak under intervjuene, var det viktig at alt datamateriale skulle slettes
ved prosjektets slutt, slik at det ikke kan bli brukt til andre formål. På bakgrunn av at
forskningsprosjektet omhandler et sensitivt tema, var det særlig viktig at deltakerne følte seg
trygge i løpet av hele undersøkelsen og i etterkant. Vi sørget så godt som vi kunne for at
informantene hadde mulighet til å snakke åpent og fritt om personlige erfaringer, og måtte
være oppmerksomme på deres kroppsspråk og stemmeleie.
Som forsker i dette prosjektet stilles det også etiske krav til meg og min arbeidsmåte. Et svært
viktig prinsipp er at alle som deltar skal behandles med respekt. Et annet viktig prinsipp er å
formidle og rapportere om funnene fra intervjuene så nøyaktig og representativt som mulig.
Dette er viktig for å opprettholde den vitenskapelige kvaliteten ved studien samt dens
gyldighet.

3.9 Oppgavens troverdighet
Kvalitative undersøkelser kritiseres for sin mangel av generalisering fra utvalg til populasjon.
Den fenomenologiske forskningsmetoden er interessert i å avdekke et fenomens essens, og
ikke funnenes generaliserbarhet. Selv om ikke generaliserbarhet er metodens mål, vil det
være mulig å se tendenser. Videre kan man med kvantitative metoder undersøke om disse
tendensene er representative i en populasjon.
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Innen forskning er både validitet og reliabilitet to viktige begreper for å vite om kunnskap og
slutninger er holdbare og konsistente, og dermed også troverdige. På bakgrunn av dette er
oppgaven og analysen gjennomført for å på en best mulig måte møte kravene om validitet og
reliabilitet. Både validitet og reliabilitet er to begreper som er vanskeligere å måle i kvalitativ
forskning sammenlignet med kvantitativ forskning. Årsaken til problemet ligger i at verden
kan oppleves og tolkes på ulike måter, og tolkningene vil derfor være subjektivt forskjellige
(Bruner, 1990). Til tross for dette er det to svært viktige begreper som sier noe om oppgavens
troverdighet.

3.9.1 Validitet
Validitet dreier seg om i hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige, om de har målt det
de var ment å måle (Kvale & Brinkmann, 2009). I samfunnsvitenskapen er validitet knyttet
til om en metode er egnet til å undersøke det den er ment å undersøke, og en slutning er valid
når den har god dekning i tilgjengelige evidens, og andre alternative slutninger er utelukket
(Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet i denne oppgaven kan knyttes til om undersøkelsen
klarer å medføre vitenskapelige svar på forskningsspørsmålet. Under intervjuene i denne
forskningen ble det stilt oppfølgingsspørsmål for å få en tydeligere forståelse for
informantens meninger. På denne måten fikk intervjueren en bedre mulighet til å få oppklart
og utdypet eventuelle temaer og utsagn som ble sagt. Transkriberingen av intervjuene kan
også knyttes til validitet. Det finnes ingen riktig og objektiv måte å oversette fra muntlig til
skriftlig på, men strenge ordrette transkripsjoner som inneholdt pauser og gjentakelser ble
gjennomført for å beholde en god validitet.

3.9.2 Reliabilitet
Reliabilitet er et begrep som er tett knyttet til validitet, og dreier seg om resultatet blir det
samme ved gjentatte målinger. Reliabilitet dreier seg om hvor pålitelig og konsistent et mål
eller en undersøkelse er (Kvale & Brinkmann, 2009). Et resultat kan være reliabelt selv om
det ikke er valid, men reliabilitet er en forutsetning for at noe skal være valid. Reliabilitet sier
noe om i hvilken grad en studie kan etterprøves og hvor vidt det er mulig å replisere og
gjenskape resultatene, selv av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009). Et positivistisk
vitenskapssyn ønsker at resultatene skal bli de samme dersom man gjentar studien med
samme fremgangsmåte, og dette er et krav for at reliabiliteten skal anses som god. Dersom
man på den andre siden har et sosialkonstruktivistisk syn, er ikke dette selvsagt. Her kan det
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tenke seg at andre informanter i et eventuelt intervju vil gi andre resultater. Datamaterialet til
denne oppgaven er som sagt basert på informasjon fra ni studenter på PSI og tre
skolepsykologer ved BUP, og det er ikke sikkert resultatene hadde blitt de samme dersom
utvalget hadde bestått av noen andre.
I oppgaven har jeg forsøkt å beskrive metode, fremgangsmåte og analyse i detalj for at det
skal være mulig for andre å gjøre en vurdering av arbeidet som er gjort. Intervjuene ble tatt
opp på lydbånd med god kvalitet og lite bakgrunnsstøy, for så å bli transkribert ordrett for å
best mulig bevare meningen i det som ble sagt. Dette er med på å styrke resultatenes
reliabilitet (Creswell, 2007). Vi var tre studenter som gjennomførte analysen, og vi gikk
systematisk gjennom datamaterialet og kom frem til aktuelle temaer med utsagn som
illustrerte dem. Transkripsjonene fra de kvalitative intervjuene ble gjentatte ganger
gjennomgått, og vi har drøftet valg av temaer både oss imellom og med veiledere for å sikre
at resultatene fremstilles på en best mulig måte. Samarbeidet og diskusjoner mellom oss
studentene har medført drøfting rundt resultatene, noe som kan ha styrket reliabiliteten. For å
underbygge resultatene og funnene vi har kommet frem til har jeg tatt med flere sitater i selve
oppgaven, slik at leseren selv kan se hva som faktisk ble sagt. Dette tenker jeg er med på å
styrke oppgavens reliabilitet.
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4 Resultater
Denne undersøkelsen som samlet inn materiale fra intervjuer med mannlige
psykologistudenter og behandlere i psykisk helsevern, danner utgangspunktet for tre
forskjellige masteroppgaver, og utgjør del I av det overordnete forskningsprosjektet
(Gutter/unge menn og depressive plager). Jeg vil kun rapportere de resultatene som
omhandler mine temaer i denne oppgaven (se problemstillingene i pkt. 1.2), og drøfte dem i
lys av teori og tidligere empiri, implikasjoner for praksisfeltet og mulige begrensninger ved
metode, utvalg og analysene.
Analyseprosessen resulterte i tre hovedtemaer etter at jeg slo sammen intervjudataene fra de
to utvalgene. Sammenslåingen valgte jeg å gjøre for å forsterke funnene ved at informasjonen
bygger på to ulike utvalg, i tillegg til at det belyser temaene fra ulike perspektiver. Det første
hovedtemaet er gutter og unge menns uttrykk for depresjon, og omhandler deres
atferdsmessige og emosjonelle uttrykk for depresjon, i tillegg til deres forsøk på å skjule
symptomene og at de har det vanskelig. Det andre hovedtemaet er forventninger til gutter og
unge menn og tar for seg egne og samfunnets forventninger til hvordan en gutt og en ung
mann skal oppføre seg og være i dagens samfunn. Det tredje og siste hovedtemaet dreier seg
om forebygging og jeg har valgt å kalle det tidlig innsats. Forebyggingstemaet tar for seg
individuelle ferdigheter, åpen dialog, kunnskap og tiltak på systemnivå, i tråd med det
informantene snakket om på spørsmålene om forebygging.
For å anonymisere informantene har jeg valgt å gi de mannlige studentene fra PSI fiktive
navn (se Utvalg pkt. 3.3), og skolepsykologene fra BUP blir under referert til som SP1, SP2
og SP3.

4.1 Gutter og unge menn sine uttrykk for depresjon
Gutter gråter jo ikke liksom, ikke sant. (David)
Alle deltakerne forteller om gutter og unge menns uttrykk for depresjon, og felles for dem
alle er at de hevder at depresjon uttrykkes på flere måter enn kun de klassiske symptomene i
diagnosemanualene. Beskrivelsene informantene fra PSI kom med gjør det nærliggende å
tenke at alternative symptomer forekommer i tillegg til, og i enkelte tilfeller istedenfor, de
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klassiske symptomene på depresjon. Symptomene for depresjon kommer til uttrykk både
atferdsmessig og emosjonelt, og flere gjør en hel del for å skjule, endre eller undertrykke sine
negative opplevelser og emosjoner.
Alle de ni deltakerne fra PSI beskriver depressive symptomer hos gutter og unge menn som
noe mer enn de klassiske symptomene som er listet opp i diagnosemanualene. Symptomene
som tristhet og gråt blir sett på som lite maskuline, og blir muligens derfor også ikke
kjernesymptomer i såkalt maskulin depresjon. Tristhet og depresjon som kommer til uttrykk
gjennom gråt blir sett på som et mer feminint uttrykk, slik som Lars beskrev det:
Hvis du på en måte gråter da så er du en pussy liksom, da er du på en måte jente. Jeg
synes i hvert fall at sånn som det er i dag så er det totalt forskjellig behandling om du er en
gutt eller jente som uttrykker eller har det [depresjon] da.
Informantene er enige om at alternative emosjoner kommer til uttrykk under depressive
episoder. De alternative symptomene kan forekomme i tillegg til eller istedenfor de klassiske
symptomene som tristhet, og det er en generell enighet om at aggresjon, sinne, irritasjon og
frustrasjon er tett knyttet til depresjon hos gutter.
Tristhet tror jeg ikke er så vanlig liksom, men det med irritasjon og sinne er noe som
man kanskje ikke tenker på men som faktisk er veldig vanlig. Jeg har vært en god del
deprimert selv, og da har det jo sånn jevnt over vært mye sinne og irritasjon. Sinne og
irritasjon knyttet til, ikke knyttet til sånne helt konkrete ting, men at man bare har en mye
lavere terskel i forhold til alt. (Filip)
Skolepsykologene rapporterte også om maskerte og maskuline depresjonsuttrykk hos gutter
og unge menn de har vært i kontakt med i en behandlingssituasjon. Emosjonsuttrykk som
tristhet, det å føle seg nedfor eller ensom er ikke uvanlig blant gutter, men blir i mye mindre
grad uttrykt enn blant jenter, hevder SP1. Samtidig vektlegger skolepsykologene at gutter
ofte prøver å undertrykke, regulere eller skjule sine negative emosjoner slik som SP3 fortalte:
Jeg opplever at gutter som har det vanskelig og som er deprimerte, at de ikke gråter
men at deres emosjonsuttrykk ofte ikke passer til hvordan de har det inni seg. Det gjør at det
kanskje ikke innbyr folk til å spørre hvordan en har det.
31

I tillegg til de emosjonelle uttrykkene for depresjon er atferdsmessige uttrykk også svært
viktige å fokusere på. Tilbaketrekning er ofte assosiert med depresjon, og alle deltakerne i
vårt forskningsprosjekt fortalte om tilbaketrekning og isolering slik som psykologistudenten
Geir forklarte det:
Du trekker deg unna da. Man isolerer seg i større grad og fokuserer på andre ting
som skole, jobb og TV-spill. (…) Hvis man trekker seg tilbake, uavhengig om man er gutt
eller jente, så blir man ikke sett og man vil ikke bli sett.
Det kan være vanskelig å se at en gutt er deprimert på grunn av tilbaketrekning, samt deres
mer maskuline og noe atypiske uttrykk. Andre atferdsmessige uttrykk som gjentatte ganger
ble nevnt av informantene fra begge utvalgene var fysisk og verbal utagering, risikofylt
atferd, alkohol og andre rusmidler, selvmordsforsøk, overdreven trening, data- og TV-spill
slik som Geir og Lars fortalte om:
Jeg mistenker at uansett om det er en gutt eller jente, så ja fylla. Det som får deg til å
slutte å tenke på problemet. Rus generelt. Poenget er å slippe å tenke hvordan du har det.
Målet er å undertrykke det. (…) Aggresjon, vold og utagering mot andre er jo en lite ok måte
å håndtere det på. Enten det er fysisk eller psykisk. Ta risikoer for eksempel, gamble, hoppe
fallskjerm, og det verste av dem er jo å ta sitt eget liv.
Overkompenserende atferd i form av trening og fokus på arbeid, litt sånne ting som
distraherer men som ikke hjelper. TV-spill, hvert fall TV-spill. Ting som stimulerer og
distraherer. Jeg tror det er en måte mange av oss uttrykker det på da. Vi viser liksom ikke
direkte men det er indirekte.
Årsaken til disse atferdsmessige uttrykkene er å distrahere seg selv ved å unngå å tenke på
hvordan en har det, men også flykte fra og benekte egne emosjoner og opplevelser. Atferd
som dette blir derfor en mestringsteknikk og en reguleringsteknikk for å håndtere
depresjonen på egenhånd. Forsøk på å håndtere depresjonene på denne måten kan enten være
hensiktsmessig eller destruktiv slik som Filip påpeker:
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Distraksjon tror jeg er mye brukt for å håndtere depresjon. Det gjorde jeg mye. Sitte å
spille data-spill veldig mye, og bare sitte å se på TV. Heller gjøre en annen aktivitet enn å
sitte med mine egne tanker liksom. Det er både noe positivt med det, men også noe negativt
med at man liksom aldri egentlig gidder å prøve og fikse problemet. Tror det kan både være
positivt og negativt med distraksjoner.
Maskuline atferdsuttrykk, slik som antisosial atferd og risikotakning, er i følge våre
informanter symptomer på depresjon. Flere av informantene fra PSI og BUP mente at en
kjønnsforskjell generelt sett er at gutter uttrykker mer gjennom atferd, mens jenter oftere
bruker ord. Dette gjelder også for hvordan depresjon kommer til uttrykk.
Gutter uttrykker depresjon mye mer gjennom atferd enn språk. De kan uttrykke det i
aggresjon eller i tilbaketrekning til blant annet dataverdenen, eller i rus. Så man kan si at det
er mye mer i hva de gjør enn hva de sier. Gutter gjør, jenter snakker. Det er en
generalisering selvfølgelig, men gutter snakker mye mer med kropp enn det jenter gjør.
Jenter bruker mye mer ord og er mer avanserte fra fødsel av. (SP1)
Etter gjennomgangen av materialet fra intervjuene med deltakerne fra PSI kom det tydelig
frem at majoriteten mente at gutter, inkludert dem selv, endrer og regulerer sine emosjoner
som kan oppfattes som lite maskuline. Bestemte emosjoner endres og kommer til uttrykk på
andre måter, og noen emosjoner reguleres og håndteres på uhensiktsmessige måter.
Følelsen av tristhet blir det rapportert om i forskjellig grad blant informantene. Noen hevder
at de konstant er triste i en depressiv periode, mens andre hevder at tristhet er fraværende
eller kun tilstede i kortere perioder. De som opplever lite tristhet opplever oftere andre
negative emosjoner som sinne, som kan være et mer maskulint depresjonsuttrykk. Hos de
informantene der hvor tristhet er tilstede forsøker flere av dem å endre sine emosjoner eller
erstatte de med mer maskuline emosjonsuttrykk slik som Herman beskrev det:
Tristhet blir erstattet av sinne, og at man på en måte liksom, ja liksom litt mer
aksepterte maskuline følelsesbilder da. At man prøver å trykke det [emosjonene] inn i det.
Jeg tror at man selv kan føle seg litt mislykket som deprimert, og vil ikke da også vise følelser
men heller liksom uttrykke det gjennom maskuline uttrykk som for eksempel sinne da.
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4.2 Forventninger til gutter og unge menn
Det finnes en hel del forventinger til det å være gutt og mann i dagens samfunn, og spesielt
forventninger knyttet til det å være en vellykket ung mann. Forventningene kan både komme
fra samfunnet generelt, familie, venner, nærmiljø og en selv. Forventningene og tankene vi
har knyttet til kjønnsroller og hvordan en bør være og hvordan en håndterer ting, virker å
påvirke hvordan gutter og unge menn uttrykker og anerkjenner depressive plager.
En ung mann skal være på vei mot å bli en voksen mann som skal kunne kontrollere
følelsene sine, ta ansvar for seg selv og for folk rundt seg, bidra til samfunnet og hjelpe
familien, ordne opp og fikse ting. Hvis en har et problem så er det forventet at hvis du er en
mann så prøver du å fikse det selv, på egenhånd. Og noe annet er, ja litt sånn pinglete og
ikke ordentlig mann. Man skal fikse ting og få til ting på egenhånd. (Filip)
Informantene fra PSI var tydelige på at det er vanskeligere for gutter og menn enn jenter og
kvinner å være deprimert i dagens samfunn. De mente ikke at det nødvendigvis var verre for
gutter å være deprimerte, men at det kan være vanskeligere å få den hjelpen og støtten man
har behov for på grunn av forventninger om at gutter og menn skal blant annet være tøffe og
selvstendige.
Anders og Erik forklarer hvordan en vellykket ung mann bør være, og at depresjon ikke
passer godt overens med samfunnets forventninger og kjønnsroller.
Han er hard og kan kontrollere følelsene sine, holder de for seg selv, og føler kanskje
ikke sånn skrekkelig mye heller. Han kan være aggressiv når det trengs, besluttsom,
ambisiøs, dominerende, sjarmerende og sterk.
Det forventes at man skal ta ansvar og hjelpe andre, men også seg selv og familien.
Hvert fall sånn tidligere kjønnsroller er jo veldig macho og at du skal manne deg opp. (…)
Spesielt hvis man er i en depresjon og opplever å føle seg mislykket og ikke kan ta vare på
seg selv, ja det minimumet som alle burde klare egentlig. Den følelsen av å være mislykket
den tenker jeg at kan være så stor at det å oppsøke hjelp for det blir på en måte enda en sånn
negativ ting.

34

Skolepsykologene sa også at det var en del forventninger knyttet til det å være gutt eller jente,
og som påvirker hvordan en oppfører seg. Av jentene forventes det ofte at de skal prestere på
flere plan, både sosialt og akademisk, mens gutter derimot skal være tøffe og selvstendige.
Gutter skal være tøffe og klare seg selv. De skal ikke være lei seg, gråte eller være
trist og nedfor. Det er ikke innenfor det maskuline idealet akkurat. Stereotypien om en mann i
samfunnet er jo en aktiv, mestrende person liksom. Ut i verden, klare seg selv og ikke så
veldig følsom. (SP1)
De maskuline kjønnsrollene og forventningene har mye å si for hvordan et individ uttrykker
depresjon, og for måten en forstår og håndterer det på. Sosialisering og oppvekst kan være
med på å forklare forventningene, som igjen kan ha betydning for hvordan gutter og unge
menn uttrykker depresjon.
SP3: Jeg tror jo det har mye med sosialisering og språket å gjøre. At jenter fra en
tidlig alder sosialiseres til å snakke mye mer som følelser, både gjennom jenteprat og med
mødre. Det er mye mer aksept og åpent å snakke om følelser med foreldre, i barnehage og
skole. Det er en forventning om at jenter er mer åpne om følelser.
SP2: Er det noe tabu ovenfor guttene med tanke på å snakke om følelser og å søke hjelp for
noe psykisk?
SP1: Ja, i mange sammenhenger så er det jo helt klart det.
SP2: Mhm, så det kan jo også hindre en i å oppsøke hjelp.
På bakgrunn av forventninger, kjønnsroller og sosialisering uttrykker gutter negative
emosjoner og depresjon på andre måter, i tillegg til at de ikke snakker om hvordan de har det
eller søker hjelp når det er behov for det.

4.3 Tidlig innsats
Alle som ble intervjuet på PSI og BUP var enige om at forebygging og tidlig innsats er svært
viktig. For å kunne forebygge utviklingen av depresjon blant gutter og unge menn er det
viktig å vite hvordan de uttrykker depresjon, og denne informasjonen må videreføres til
lærere, familie og annet nettverk. I tillegg til mer kunnskap om hvordan gutter uttrykker
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depresjon er det også viktig å opparbeide individuelle ferdigheter hos guttene selv, samt tiltak
på systemnivå.
Forebygging handler mye om kunnskap og åpenhet, både i form av hvilke symptomer som er
viktige å fange opp, men også når det kommer til hvor viktig det er å ha en aksept for åpen
kommunikasjon og at det er greit å be andre om hjelp. Informantene fra PSI var enige om at
det er viktig med mer kunnskap i samfunnet generelt knyttet til hva depresjon er, spesielt
depresjon som utspiller seg på en atypisk måte.
Jeg tror det er viktig at man plukker opp de tilfellene som man ikke plukker opp så
godt i dag. At kanskje lærere og helsepersonell lærer seg å kjenne igjen hvordan depresjon
kan uttrykkes på flere forskjellige måter. Og så tror jeg det er viktig at man fokuserer på
forebygging så tidlig som mulig, tilknytning og sånn tidlig ung barndom. At foreldre må få litt
bedre kunnskap, ja bedre kompetanse liksom. Jeg tenker vi må hjelpe dem med å gjøre en
bedre jobb. (Filip)
For å kunne forebygge utviklingen av blant annet depresjon er det viktig med mer kunnskap
knyttet til hvordan gutter og unge menn uttrykker depresjon, slik som Filip fortalte. Denne
informasjonen kan øke både lærere og foreldres bevissthet knyttet til psykisk helse og hvilke
tegn de bør være ekstra oppmerksomme på.
Etter intervjuene med studentene på PSI kom det tydelig frem at det var viktig å
kommunisere til gutter i en tidlig alder at det er lov å ha det vanskelig og at det er helt greit å
snakke med andre om dette og be om hjelp. Som nevnt synes mange det er vanskelig å
innrømme at de trenger hjelp og sliter, mye på grunn av forventningene om at gutter og menn
skal være tøffe og klare seg på egenhånd. For å skape en aksept rundt det å være sårbar og be
om hjelp er det viktig å få gutter til å forstå at det er greit og at det er normalt å slite av og til
slik som Erik forklarte det:
Det er viktig å lære at det er greit å snakke om ting og at en ikke trenger å bære ting
selv. At man kan snakke med hverandre, og at det er greit å ikke mestre alt og at alle på en
måte møter døra av og til og det er en del av det å være menneske. (…) Jeg tenker det er
viktig å kommunisere at alle snubler litt og hjelper hverandre på bena på en måte.
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Flere av deltakerne i prosjektet mente at nettopp det å normalisere det å snakke om følelser i
tillegg til det at det er greit å ha det vanskelig kan skape mer åpenhet rundt gutter og
depresjon, noe som kan være med på å forebygge. På denne måten, gjennom å kommunisere
til unge gutter om at det er greit å slite med noe og i tillegg spørre om hjelp, vil også guttene
få hjelp ved et tidligere tidspunkt, noe som kan forhindre en videre negativ utvikling knyttet
til problemet. Terskelen for å snakke om problemene sine og be om hjelp bør blir lavere.
Jeg tenker jo mye på de guttene som faktisk tar livet av seg. Mange unngår
helsevesenet fullstendig, og det er jo vanskelig å si hva de kunne ha gjort annerledes, men jeg
tenker jo i hvert fall at hvis en skjønner at det ikke er ens egen feil og dermed kanskje prøve å
få hjelp hadde jo vært utrolig verdifullt. Så litt mer kunnskap og åpenhet er viktig. (Herman)
Kanskje gutter trenger mer informasjon om hva som er normalt, med tanke på når du
bør søke hjelp. Litt mer konkret informasjon enn de timene man nå har i psykisk
førstehjelpskurs med sånne røde og grønne tanker. (SP3)
På systemnivå er det også mye som kan gjøres, og skolepsykologene påpekte flere ressurser
og ansatte i skoler, BUP og på andre arenaer som viktig. Mannlige lærere og helsesøstre
mente de også er viktig i møte med gutter som sliter, og for å kunne fange opp tidlige
symptomer. Skolepsykologene fremhevet at dagens tilbud på skoler og andre plattformer,
samt informasjonssider på nettet ofte er rettet mot jenter og deres problemer.
For jenter så opplever jeg at det finnes så mye, men hvilke tilbud er det til guttene
som kan skape en form for universalitet og følelsen av at det ikke bare er en selv i verden som
kan føle det sånn, men at det er flere. At det blir flere konkrete muligheter for gutter å snakke
sammen og øve seg på å snakke sammen om hvordan de har det. Jeg føler det bare ligger så
mye til rette for jentene med lunsjprat på noen skoler og jentegrupper, men hva med guttene?
(SP2)
Det er uklart hvorfor det er så få tilbud og tiltak rettet mot gutter, men SP3 fortalte at på den
skolen hun arbeider forsøker de nå å sette i gang med både gutte- og jentegrupper. Det å fylle
opp en jentegruppe var ikke et problem, men å få med guttene var ikke like enkelt.
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Vi skal begynne med det på skolen nå med en anerkjent danser og skuespiller. Han
har vært og holdt foredrag for dem og så skal de få til både en jentegruppe og en guttegruppe
da. Jentegruppen er full mens guttegruppen… Ja, der mangler vi gutter. Det blir nesten for
seriøst fordi det har gått så langt. Det er en gruppe som burde ha vært her [BUP] på en
måten.
Forebygging av psykiske lidelser kan foregå på flere plan, og det å styrke blant annet gutters
sosiale ferdigheter og problemløsningsevne kan være nyttig. Informantene var tydelige på at
gutter bør bli flinkere til å snakke med andre om vanskelige ting og om følelsene sine. I følge
informantene er ofte kommunikasjon og samvær med andre knyttet opp til en aktivitet
fremfor kun det å snakke sammen. Kommunikasjon, både mellom venner og mellom gutter
og voksenpersoner i deres liv er viktig, i tillegg til det å lære å sette ord på ting.
Gutter som kommer i behandling har en litt høyere tendens til ordløshet
sammenlignet med jenter. Det vil si at de mangler ord for indre tilstander for hva de
opplever, og trenger hjelp til å finne ord i det heletatt for hva som skjer inni dem. Det er ikke
nødvendigvis at de holder igjen, men de har bare ikke ord for det. (SP1)
Informantene fra PSI vektla enkelte reguleringsteknikker, mestringsteknikker og
problemløsningsevner gutter bør tilegne og lære seg. For å minimere de negative utfallene
ved en eventuell depresjon hevdet de at blant annet kritisk tenkning kunne være viktig for å
unngå attribusjonsfeil og feiltolkninger slik som Bjørn hevdet her:
Kritisk tenkning er kjempe viktig. Ikke bare til det man leser men også til det man
tenker og til hvordan man oppfatter situasjoner. Det er så uendelige mange måter å se
situasjoner på. Og det er en ferdighet som jeg tror er gunstig å ha og som kan hindre at
depresjon forsterker følelsen av mindreverdighet og det høye stressnivået fordi man føler at
man ikke mestrer ting.
I tillegg til å lære å uttrykke følelsene sine med ord og kritisk tenkning for å unngå å feiltolke
situasjoner, er det også viktig å lære seg å takle emosjonene en har på en adaptiv måte. Alle
deltakerne fra PSI hevdet at aggresjon og sinne var vanlige emosjoner hos deprimerte gutter,
og at dette ofte kommer til uttrykk gjennom risikotakende atferd. Å lære gutter å håndtere og
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takle negative emosjoner på en konstruktiv måte kan derfor være svært hensiktsmessig med
tanke på forebygging og forhindring av en videre negativ utvikling.
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5 Diskusjon
Det overordnede formålet med forskningsprosjektet er å belyse gutter og unge menn sine
depressive symptomer med fokus på hvordan symptomene uttrykkes, hvordan de kan fanges
opp og forebygges. I den herværende studien har hovedfokuset vært på hvordan gutter og
unge menn uttrykker depressive symptomer, hvorfor de eventuelt maskerer symptomene
sine, og hvilken kompetanse som er viktig for å kunne forebygge depresjon hos gutter og
unge menn.
Analyseprosessen av utsagn fra de to utvalgene kan oppsummeres i tre hovedtemaer; 1)
gutter og unge menn sine uttrykk for depresjon; 2) forventninger til gutter og unge menn; og
3) tidlig innsats. Resultatene fra disse analysene tyder på at depresjon kan uttrykkes på flere
alternative måter enn kun gjennom de klassiske symptomene i diagnosemanualene.
Uttrykkene er alternative og ofte mer maskuline enn de tradisjonelle symptomene. For å ha
mulighet til å gi hjelp til de som trenger det og for å kunne forebygge utviklingen av
depresjon hos gutter og unge menn er det derfor viktig med kunnskap rundt hvilke
symptomer de uttrykker. Det er også hensiktsmessig med informasjon og kunnskap om
hvordan unge menn opplever og uttrykker depressive symptomer, samt hvorfor. Under vil jeg
diskutere resultatene i lys av relevant teori og empiri. Til slutt i denne delen vil jeg ta for meg
studiens begrensninger og implikasjoner for videre forskning.

5.1 Dagens diagnosekriterier og kartleggingsverktøy
Postulatet om maskert depresjon hevder at menn uttrykker emosjonelt og psykologisk ubehag
i form av depressive ekvivalenter, som aggresjon, sinne, irritasjon, utagering, tilbaketrekning
og bruk av alkohol og andre rusmidler. Våre resultater støtter at også gutter og unge menn
gjør dette. Til tross for at det finnes forskningsresultater på at menn uttrykker og opplever
depresjon på en annen måte en kvinner (Brownhill et al., 2005), endres ikke kriteriene i
diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V. Måleinstrumenter for å kartlegge depressive
symptomer hos menn er derimot utviklet (Martin et al., 2013), men de er ikke beregnet på
gutter og unge menn. På bakgrunn av at kjønnsforskjellen er så stor når det kommer til
depresjon, og at det er kjent at depressive symptomer uttrykkes forskjellig, er det nærliggende
å tenke at kartleggingsverktøy for gutter og unge menn også burde utvikles.
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DSM-V og ICD-10 vektlegger blant annet tristhet, nedsatt energi og stemningsleie som
depressive symptomer. Ved å se dette opp mot resultatene fra vår forskning kan symptomene
diskuteres i hvilken grad det gjelder gutter og unge menn. Våre resultater viser at tristhet ikke
bestandig er tilstede, men kan bli undertrykt eller erstattet av andre emosjoner som sinne og
aggresjon. Nedsatt energi er heller ikke utbredt i følge vårt utvalg, i hvert fall ikke ved første
øyekast. Gutter er ofte aktive og uttrykker oftere emosjonelt ubehag gjennom atferd fremfor
å sette ord på ubehaget. På denne måten kan det tenkes at nedsatt energi hos en jente med
depresjon utspiller seg på helt andre måter hos gutter, med for eksempel risikotakende atferd,
vold eller rastløshet og hyperaktivitet. Resultater som dette, som viser at gutter og menn
uttrykker depresjon ved bruk av depressive ekvivalenter, bør muligens føre til at nye og mer
passende kartleggingsverktøy og diagnosekriterier blir utviklet.

5.2 Gutter og unge menn sine uttrykk for depresjon
Utviklingen av depresjon er både knyttet til temperament, biologisk- og kognitiv sårbarhet,
og kjønnsforskjellen knyttet til depresjon er stor. Fra puberteten av er det dobbelt så mange
jenter og kvinner sammenlignet med gutter og menn som blir diagnostisert med en depressiv
lidelse. Hvorfor det er slik er uvisst, og om kjønnsforskjellen faktisk er reell eller om det er
en annen årsak som ligger bak er omdiskutert.
Kjønnsforskjeller innen depresjon kan forklares ut fra biologi ved at kjønn er grunnleggende
biologisk forskjellig. Blant annet hormoner kan være med på å utvikle depresjon, og dersom
det å være jente eller kvinne er en sårbarhetsfaktor i seg selv på grunn av biologiske
forskjeller, er det ikke rart de oftere blir diagnostisert med depresjon sammenlignet med
gutter og menn. Men er det slik at kjønnsforskjellen er knyttet til at kjønn faktisk er biologisk
grunnleggende forskjellig og at den normale utviklingen påvirker tilfellene av depresjon, eller
er det slik at gutter og menn med depresjon faktisk ikke blir fanget opp på grunn av andre
omstendigheter?

5.2.1 Depressive uttrykk
Som nevnt i punktene tidligere i oppgaven kan sosialisering, samfunnets forventninger og
biologi bidra til at depresjon kommer til uttrykk på forskjellig måte hos kjønnene. Dette kan
derfor være en forklaring på den store kjønnsforskjellen når det kommer til depresjon.
Forskning har vist at klinisk depressive kvinner og menn uttrykker depresjon gjennom
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forskjellige symptomer (Abela & Hankin, 2008; Khan, Gardner, Prescott & Kendler, 2002).
Kjønnsforskjellene som er funnet knyttet til depressive symptomer er i hovedsak funnet hos
voksne, og kvinner opplever oftere somatiske plager, angst, vektøkning, økt appetitt, tretthet
og bekymringer knyttet til utseende sammenlignet med menn (Khan et al., 2002). Forskning
på depressive uttrykk hos ungdommer viser mindre kjønnsforskjell, men funnene er ofte
basert på små utvalg og den statistiske styrken er derfor ikke særlig høy og resultatene kan
diskuteres (Abela & Hankin, 2008; Kovacs, 2001; Mitchell, McCauley, Burke & Moss,
1988). Et av de største studiene gjennomført på klinisk deprimerte ungdommer på 2000-tallet
rapporterte om at jenter opplever mer skyld, misnøye knyttet til kropp og utseende, lav
selvtillit, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer og tristhet (Bennett, Ambrosini, Kudes,
Metz & Rabinovich, 2005). Gutter på den andre siden hadde større problemer med å føle
glede og døgnvariasjon med tanke på at de opplever mest tristhet og utmattelse på morgenen.
Disse funnene indikerer at depressive uttrykk er forskjellig blant kjønnene, og det kan derfor
tenkes at gutter og menn ikke fanges opp med de diagnostiske verktøyene som finnes i dag.
Dette kan således være med på å forklare den store kjønnsforskjellen i antall depressive
diagnoser.
Vårt prosjekt støtter funnene om at kjønn uttrykker depresjon forskjellig ved at gutter og
unge menn synes å uttrykke alternative symptomer på depresjon, og ikke kun de klassiske
symptomene. De klassiske symptomene kan bli sett på som feminine, og gutter og menn kan
derfor, bevisst eller ubevisst, uttrykke depressive symptomer gjennom andre, mer maskuline
uttrykk. Dersom det faktisk er sånn, at kjønn uttrykker depresjon på forskjellige måter, bør
det ikke da utvikles nye diagnoser og/eller diagnostiske verktøy for å nettopp fange opp de
alternative symptomene? På bakgrunn av at de depressive uttrykkene er forskjellig og er
knyttet til kjønn, er det kanskje ikke rart kjønnsforskjellen er så stor med tanke på at kanskje
ikke alle fanges opp. Det trengs helt klart mer forskning og kunnskap knyttet til hvordan
menn og gutter opplever og uttrykker depresjon for å kunne identifisere flere som sliter, og
for å bidra med riktig hjelp og behandling.

5.2.2 Rapporteringsskjevhet
Rapporteringsskjevhet kan også være en forklaring på kjønnsforskjellen innen depresjon.
Gutter og jenter sosialiseres forskjellig, noe som kan påvirke forekomsten av
depresjonsdiagnosen. Jenter sosialiseres ifølge Abela og Hankin (2008) til å uttrykke mer
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tristhet og til å være mer komfortable og fortrolige med å snakke om tristhet og negative
følelser, mens gutter på den andre siden sosialiseres til å inhibere og hemme tristhet. Ved at
gutter skjuler at de er triste og ikke forteller om det, kan det være med på å bidra til
kjønnsforskjellen i depresjon. Tristhet er ikke det eneste som kan knyttes til depresjon og som
ofte ikke blir rapportert om når det kommer til gutter og menn. Generelt sett søker menn
sjeldnere hjelp enn kvinner når det kommer til fysisk og psykisk helse, og ifølge Addis og
Mahalik (2003) er noe av grunnen til dette forventninger knyttet til maskulinitet, kjønnsroller
og normer. Dette tyder også våre funn på. Mye av det som er knyttet til å søke hjelp, som å
stole på andre, erkjenne at en har behov for hjelp og har et emosjonelt problem, stemmer ikke
overens med de mannlige idealene om å være fysisk og mentalt sterk, selvstendig og ha
emosjonell kontroll (Addis & Mahalik, 2003). På bakgrunn av dette er det derfor vanskelig
for mange menn å søke hjelp, og det kommer derfor ikke frem hvem og hvor mange som
faktisk sliter med depresjon. Kvinner på den andre siden har lettere for å snakke om
emosjonelle problemer, i tillegg til at de generelt benytter seg mer av sosiale relasjoner for å
få hjelp og trøst. Med andre ord kan man si at sosialisering og forventninger påvirker om en
forteller om sine problemer, noe som igjen kan medføre en kjønnet rapporteringsskjevhet når
det kommer til psykiske lidelser som depresjon.
En annen mulighet knyttet til rapporteringsskjevhet er at kvinner kan bli overdiagnostisert, og
menn kan bli underdiagnostisert. Nedstemthet, samt opp- og nedturer er en naturlig del av
livet, spesielt i ungdomstiden (Siegler, Eisenberg & DeLoache, 2010). På bakgrunn av at
kvinner oftere opplever det lettere enn menn å snakke om tanker og følelser, og at de er
sosialisert til å uttrykke mer tristhet, kan det tenke seg at det kan forekomme en
overdiagnostisering knyttet til kvinner. Med andre ord må vi være varsomme med å ikke
diagnostisere alt som kan minne om depresjon. Menn derimot, som sjeldnere oppsøker hjelp
og benytter seg av sine sosiale relasjoner for å takle problemer snakker mindre om negative
emosjoner og psykologisk ubehag, og diagnoser kan dermed utebli. Når det kommer til gutter
og unge menn har de som regel vanskeligere for å åpne seg og fortelle om sine problemer.
Informantene i vårt prosjekt mente at gutter ikke bruker sine relasjoner på samme måte som
jenter, og at de heller trekker seg tilbake, spiller TV-spill eller finner andre aktiviteter for å
takle og håndtere sine problemer fremfor å snakke med noen om det. På denne måten blir det
derfor vanskelig å fange opp gutter og unge menn som sliter, og underdiagnostisering kan
dermed forklare noe av skjevheten depresjonsforekomsten.
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5.2.3 Feildiagnostisering
I tillegg til at de depressive uttrykkene kan være forskjellige og at det kan være en
rapporteringsskjevhet tilstede, kan det også tenkes at noen gutter og menn blir
feildiagnostisert. Gutter uttrykker generelt sett mer gjennom atferd, mens jenter benytter seg
av ord. Gutter gjør og jenter snakker, kom tydelig frem i intervjuene knyttet til dette
forskningsprosjektet. Dersom gutter håndterer sine depressive tanker og følelser i form av å
uttrykke det gjennom andre atferdsmønstre enn å gråte, som også er mer maskulint
akseptable, kan det også føre til feildiagnostisering.
Våre resultater viser at depressive uttrykk hos gutter og unge menn ofte er knyttet til atferd,
og spesielt atferd som vold, rusmisbruk, risikotakning, selvmordsforsøk og selvmord. Gutter
og menn topper også statistikkene innenfor disse områdene. På bakgrunn av at gutter
uttrykker mer gjennom atferd enn ved bruk av ord, kan det tenke seg at noen kan bli
feildiagnostisert ved å få en atferdsdiagnose fremfor en emosjonell diagnose. Dersom dette
skjer kan det være vanskelig å komme til bunns i hva som egentlig er problemet og hvorfor
det har oppstått.

5.3 Forventninger til gutter og unge menn
I dagens samfunn finnes det mange forventninger til hvordan vi skal oppføre oss. Kvinner
skal være kjærlige og feminine, mens menn skal være selvstendige og maskuline, og er noe vi
lærer gjennom oppveksten. Dette er i forandring, men våre funn tyder på at mange av de mer
stereotype kjønnsrollemønstrene fortsatt påvirker unge kvinner og menn. Forventninger,
normer og kjønnsroller kan være med på å forklare den betydelige kjønnsforskjellen i
depresjon, og hvorfor gutter og unge menn har andre måter å uttrykke depressive symptomer
på. Dette poenget vektlegger både skolepsykologene og psykologistudentene i vår studie, og
de fremhever at det påvirker hvordan depressive symptomer uttrykkes. Flere av de klassiske
symptomene som for eksempel tristhet blir sett på som lite maskulint. På bakgrunn av dette
kan det dermed påvirke hvordan gutter og unge menn uttrykker sine emosjoner og depressive
symptomer. Dette kan enten skje bevisst ved at man gjør alt en kan for å virke sterk og skjule
sine problemer, eller ubevisst på grunn av oppdragelse og sosialisering.
Aggresjon, utagering og andre eksternaliserende vansker kan være et uttrykk for depressive
symptomer slik som postulatet om maskert depresjon beskriver. Det forventes at menn skal
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klare seg selv, være aktive, aggressive og atletiske (Abela & Hankin, 2008). Forventninger
som dette kan det bli vanskelig å innfri dersom en er deprimert. For å håndtere sin depresjon
velger kanskje flere menn å maskere sin depresjon og heller uttrykke det gjennom depressive
ekvivalenter som er mer maskulint akseptable, slik som psykologistudentene i vårt
forskningsprosjekt fremmer. Som nevnt tidligere er disse emosjonsuttrykkene også oftere
brukt av gutter og menn, og er kanskje også lettere å uttrykke enn blant annet tristhet.
Selvmedisinering og håndtering i form av alkohol eller andre rusmidler er heller ikke uvanlig,
og vektlegges både av vårt utvalg og av tidligere empiri. Ved å uttrykke depresjon gjennom
utagering, aggresjon eller ved å benytte seg av rusmidler, kan det medføre at den
underliggende depresjonen ikke kommer frem i lyset og bidra til feildiagnostisering.

5.3.1 Kjønn
Denne oppgaven, samt tidligere teori og empiri oppgaven bygger på, knytter depressive
symptomer til kjønn i form av en binær kode. Utviklingen av depresjon i tillegg til de
depressive symptomene er omtalt i form av gutt/jente og mann/kvinne. Ingen av
forskningsartiklene eller bøkene jeg har lest knyttet til dette temaet tar stilling til at det finnes
mer enn to kjønn. Kjønnsroller og stereotypier er under stadig endring, og flere av våre
informanter hevdet selv at noe av det de sa var veldig kategorisk og at det har skjedd en
endring knyttet til emosjonelle og atferdsmessige forventninger knyttet til gutter den seneste
tiden. Mye av forskningen på området sier kun noe om hvilke symptomer gutter eller jenter
uttrykker, men tar ikke helt høyde for blant annet transkjønnede. Forskningen er noe
svart/hvitt med tanke på at atferd og emosjoner beskrives som maskuline/feminine, fremfor at
det er en flytende dimensjon og ikke et enten eller begrep. Ved å endre fokus fra kjønn
knyttet til depresjon, til hvilke symptomer som uttrykkes og hvorfor, kan det muligens bli
enklere for noen å håndtere sine depressive episoder med tanke på at det kan bli mer sosialt
akseptabelt og ikke bli sett på som noe feminint.

5.4 Hjelpetilbud til gutter
Mye kan tyde på at jenter blir sosialisert til å snakke om sine problemer og følelser, men
gutter blir derimot ikke det. På bakgrunn av dette og sammen med forventningene som er
knyttet til det å være gutt i dagens samfunn, kan det medføre at det er svært vanskelig for
gutter å få den hjelpen de har behov for. Når det kommer til skolesystemet, nettsider og andre
arenaer er majoriteten av informasjonen og tilbudene rettet mot jenter og deres kropp,
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identitet, seksualitet og problemer. Men hva med guttene, hvilke tilbud har de? Og hvorfor
finnes det ikke like mange og tilgjengelige tilbud til dem?
Flere av dagens tilbud er ikke nødvendigvis rettet direkte mot jenter og ekskluderende for
gutter, men de er likevel utformet på en slik måte at de passer bedre for jenter, i tillegg til at
jenter har lettere for å be om hjelp og dermed også benytte seg av tilbudene. Jentegrupper er
ikke et uvanlig tilbud i skolen i dag, men guttegrupper er noe sjeldnere. Hvorfor er det slik?
Når det kommer til lidelsen depresjon er det en stor kjønnsforskjell, men gutter topper flere
andre statistikker som blant annet vold, rusmisbruk og selvmord. Med andre ord kan man si
at det er behov for flere tiltak rettet mot gutter i skolen, og spesielt depresjonshemmende
tiltak, med tanke på at depresjon kan uttrykkes gjennom vold, rus og selvmord. En av
skolepsykologene fra BUP fortalte at en skole i Oslo skulle sette i gang både jentegrupper og
guttegrupper, men at det var vanskelig å fylle opp guttegruppen til tross for at det skulle ledes
av en mannlig kjent rollemodell.
Selv om det er dobbelt så mange kvinner som blir diagnostisert med depresjon, topper likevel
menn selvmordsstatistikken (Zahl & Reneflot, 2017). Flere menn som tar sitt eget liv har
aldri vært i kontakt med helsevesenet, og noen forteller heller aldri sine nærmeste venner og
familie om egne problemer. Jenter og kvinner forsøker oftere å ta sitt eget liv, men gutter og
menn gjennomfører flest selvmord. Med andre ord kan man si at menn benytter seg av mer
dødelige metoder. Etter et selvmordsforsøk får en forhåpentligvis den hjelpen en har behov
for, og for enkelte kan et selvmordsforsøk være et rop om hjelp. Blant gutter og unge menn
som hverken eksplisitt eller implisitt ber om hjelp, er det derfor enda vanskeligere å gi dem
den hjelpen de sannsynligvis har behov for.
For å forebygge utviklingen av blant annet depresjon hos gutter og unge menn er det derfor
viktig å finne bedre metoder til å identifisere alternative symptomer for å kunne utvikle flere
tilbud rettet spesielt mot denne gruppen, men også å gjøre det mer attraktivt å delta i blant
annet guttegrupper, samt å skape en høyere aksept for å søke hjelp som gutt eller mann. Flere
menn i møte med gutter er svært viktig, som flere mannlige lærere og helsesøstre. Mer
kunnskap knyttet til gutter og menns psykiske helse er også vesentlig for å kunne forebygge.
Kunnskap både til guttene selv om hva som er normalt og hvordan de kan lære å sette ord på
ting, men også kunnskap til blant annet foreldre og lærere for å vite hva de bør være
oppmerksomme på i tillegg til hva de kan gjøre.
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5.5 Styrker og begrensninger
Studien er basert på kvalitative data som kan gi innholdsrike beskrivelser av menneskers
erfaringer og tanker, men det finnes likevel noen begrensninger. For eksempel velger
informantene vi har intervjuet hva de ønsker å dele, og dette påvirker resultatene. Metoden
som ble brukt i prosjektet ga oss mulighet til å gå i dybden av det informantene kom med av
informasjon, noe som var en styrke med tanke på at vi hadde mulighet til å få oppklart det
som ble sagt, samt at vi kunne følge opp det som var av interesse for forskningsprosjektet.
Kvalitative undersøkelser kritiseres for sin mangel av mulighet for å generalisere fra utvalg til
populasjonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Denne studien er ikke gjennomført med tanke på
å generalisere funnene, men hensikten er heller å gå i dybden og avdekke fenomenets essens,
fremfor funnenes generaliserbarhet. Styrken er med andre ord ikke generaliserbarhet til andre
utvalg, men metodens egnethet til å studere variasjoner innen fenomener og generere rike
beskrivelser av subjektive erfaringer og levd liv (Kvale & Brinkmann, 2009).
Utvalget i studien er lite, noe som er en begrensning knyttet blant annet til funnenes
generaliserbarhet. Et lite utvalg som dette er ikke representativt for mangfoldet av gutter og
unge menn som har depresjon, men det har heller ikke vært en intensjon å generalisere
funnene i denne studien. Videre forskning på området, med mulige kvantitative metoder, kan
undersøke om tendensene og funnene som presenteres i denne oppgaven også kan
generaliseres til større populasjoner.
Til tross for at utvalget var lite det er en styrke at vi tilnærmet oss tematikken fra ulike
synspunkt ved å benytte oss av to ulike utvalg. Ved å intervjue mannlige psykologistudenter
fikk vi mye nyttig informasjon. Flere av informantene fra PSI hadde selv vært/var deprimert,
noe som medførte nyttige og innsiktsfulle beskrivelser. Fokusgruppeintervjuet med
skolepsykologene fra BUP ga kunnskap og informasjon fra et annet, mer yrkes- og
samfunnsorientert perspektiv, noe som stryker oppgaven og våre funn.
Forskerens subjektivitet er også av betydning, så det er viktig å være klar over hvordan en
selv kan påvirke resultatene for å best mulig unngå det. Dette er svært viktig både under selve
intervjue og analyseprosessen. En styrke med analysen, så vel som resten av forskningen, var
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at vi var tre stykker som gjennomførte den. På bakgrunn av dette hadde vi muligheten til å
diskutere funn og tolkninger som ble gjort.
Tanken bak dette prosjektet var at gutter og unge menn ved videregående skoler skulle
intervjues i etterkant av intervjuene med studentene på PSI. Vi ønsket å sjekke om
beskrivelsene vi hadde fått fra de tidligere intervjuene stemte overens med symptomene til
gutter med depresjonslignende plager. På bakgrunn av tid, etiske hensyn og ressurser lot ikke
dette seg gjennomføre i denne omgang. Likevel kan et masterprosjekt som dette, selv om det
både har et lite utvalg og et selektivt fokus, øke bevisstheten rundt problemene knyttet til
uttrykk og diagnostisering av gutter med depresjon, noe som kan bidra til økt fokus og
forskning på området.

5.5.1 Feilkilder
Feilkilder er alle forhold som kan påvirke forskningen og resultatene (Johannessen, Tufte &
Kristoffersen, 2016). Det finnes flere faktorer som kan påvirke utfallet av en kvalitativ studie,
og jeg vil her redegjøre for noen av feilkildene som kan ha hatt innvirkning.
Intervjuguidene og gjennomføringen av intervjuene kan ha påvirket resultatet. Når det
kommer til intervjuguidene kan spørsmålene ha vært dårlig utformet med tanke på at de er
vanskelige å forstå, de kan ha vært upresise eller for ledende. For å unngå nettopp dette har
intervjuguidene blitt revidert og endret flere ganger etter tilbakemelding fra veiledere.
Oppfølgingsspørsmålene kan også være en feilkilde med tanke på at ikke alle deltakerne blir
spurt de samme spørsmålene for å utdype og oppklare. En annen utfordring knyttet til
intervjusituasjonen og spørsmålene som blir stilt er at vi har vært tre forskjellige personer
som har gjennomført intervjuene. Alle tre har forskjellige vinklinger og temaer i sin
masteroppgave, og dermed også større kunnskap på et område som kan medføre at en stiller
flere spørsmål knyttet til eget tema.
Relasjonen mellom intervjuer og deltaker er også viktig å ta i betraktning og kan være en
mulig feilkilde. Informanten kan oppleve at forskeren har makt og en asymmetrisk relasjon
kan oppstå. For å ivareta relasjonen med deltakerne på best mulig måte viste vi interesse
under selve intervjuet ved å lytte aktivt og tenke over både verbale og nonverbale uttrykk og
responser. Et intervju styres mye av den som intervjuer, og på denne måten er mye av makten
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hos intervjueren (Kvale & Brinkmann, 2009). Ved å benytte oss av et semistrukturert intervju
hadde vi som forskere muligheten til å endre rekkefølgen på temaer og spørsmål for å tilpasse
oss informanten på best mulig vis. Informantene hadde en påvirkningskraft under selve
intervjuet ved at vi fulgte opp det som ble sagt.
Dette prosjektet tar opp et sensitivt tema, og det kan medføre at informantene holdt tilbake
informasjon av personlige grunner. For å best mulig unngå dette og få informanten til å føle
seg fortrolig med å dele, informerte vi klart og tydelig, både muntlig og skriftlig gjennom et
informasjonsskriv, at alt som ble sagt ville bli holdt konfidensielt og at det transkriberte
intervjuet og resultatene ville bli anonymisert.
Muntlig språk som blir gjort om til tekst er også en mulig feilkilde. Meningen og betydningen
bak ord og uttrykk kan få en annen mening når det blir transkribert etter et intervju.
Betydningsfulle faktorer som ansiktsuttrykk, tonefall og kroppsspråk kan falle bort og være
vanskelig å tolke fra transkripsjonene. For å minske denne feilkilden har lydopptakene blitt
lyttet til samtidig som jeg har hatt det transkriberte intervjuet foran meg. Opptakene har også
blitt spilt av flere ganger for å forsikre at all informasjon har blitt transkribert og kommet
med i den videre analysen.

5.6 Videre forskning
Mye av forskningen som er gjort på symptomer på depresjon og kjønn har studert menn, men
ikke gutter. Det er derfor viktig å finne ut mer om hvordan nettopp gutter uttrykker depresjon,
for igjen å kunne identifisere, forebygge og gi riktig hjelp og behandling. Det er viktig å finne
ut mer om de subjektive opplevelsene av depressive plager for gutter og hvordan de utvikler
seg, slike at tiltak kan settes inn så tidlig som mulig for å forhindre utviklingen av
psykopatologi, og ikke bare gjennom behandling i ettertid (Major et al., 2011). Det er derfor
viktig med videre forskning og mer kunnskap på feltet. Den neste delen (del II) av dette
forskningsprosjektet skal blant annet intervjue unge gutter med depresjonsliknende
symptomer direkte. Etisk godkjenning for dette foreligger (Vedlegg 4).
Kunnskap fra dette prosjektet (og den videre delen av prosjektet) kan danne grunnlag for
kompetanse om gutter/unge menn og psykiske vansker som kan medføre at lærere, foreldre
og hjelpeapparatet lettere vet hva som er viktig å fange opp, og hvilke uttrykk som kan være
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knyttet til depresjon. Ved å øke fokus på gutter og deres depressive symptomer gjennom mer
forskning, kan man påvirke utviklingen av nye måleinstrumenter som er bedre egnet for å
fange opp gutter og unge menn med depressive symptomer og hjelpe dem gjennom det.
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6 Konklusjon
Resultatene fra denne studien peker mot at gutter og unge menn kan synes å uttrykke
depressive symptomer på andre måter enn de klassiske symptomene opplistet i
diagnosemanualene. Alternative depressive symptomer kommer til uttrykk gjennom
depressive ekvivalenter som andre emosjoner og atferdsmessige uttrykk, som blant annet
sinne, unnvikelse, utagering og tilbaketrekning. Symptomene maskerer således depresjonen
og kommer til syne gjennom mer aksepterte maskuline uttrykk. På grunn av at gutter og unge
menn til tider kan uttrykke depresjon med andre symptomer istedenfor eller i tillegg til de
klassiske symptomene, blir ikke alle diagnostisert med diagnosen depresjon, og får derfor
heller ikke den hjelpen de har behov for. Dette kan bidra til å forklare noe av
kjønnsforskjellen i depresjon som kommer til uttrykk allerede fra ungdomsalder. Ved å lære
gutter i en tidlig alder at det er greit å slite med noe og spørre andre om hjelp, i tillegg til å bli
bevisst på hvordan gutter og unge menn uttrykker depresjon, kan det være med på å
forebygge depresjon og andre problemer.

51

Litteraturliste
Aakvaag, G. (2008). Moderne sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt Forlag.
Abela, J. R. Z., & Hankin, B. L. (2008). Handbook of depression in children and adolescents.
New York: Guilford Press.
Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theorybased subtype of depression. Psychological Review, 96(2), 358.
Addis, M. E., & Mahalik, J. R. (2003). Men, masculinity, and the contexts of help seeking.
American Psychologist, 58(1), 5-14.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders: DSM-5 (5.utg). Washington, DC.: American Psychiatric Publishing.
Bakken, A. (2017). Ungdata 2017: nasjonale resultater (NOVA Rapport 10/17). Oslo:
NOVA.
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects. New York:
Hoeber Medical Division.
Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for
measuring. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
Bennett, D. S., Ambrosini, P. J., Kudes, D., Metz, C., & Rabinovich, H. (2005). Gender
differences in adolescent depression: Do symptoms differ for boys and girls? Journal
of Affective Disorders, 89(1), 35-44.
Berenbaum, S. A., Martin, C. L., & Ruble, D. N. (2008). Gender development. I W. Damon
& R. M. Lerner (Red.), Child and adolescent development: An advanced course (s.
647-695). New Jersey: John Wiley & Sons.
Broberg, A., Almquvist, K., & Tjus, T. (2006). Klinisk barnepsykologi: utvikling på avveier.
Bergen: Fagbokforlaget.
Brody, L. R. (2009). Gender, emotion, and the family. Cambridge, MA.: Harvard University

52

Press.
Brody, L. R., & Hall, J. A. (2008). Gender and emotion in context. I M. Lewis, J. M.
Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Red.), Handbook of emotions (s. 395-408). New
York: Guilford Publications.
Brownhill, S., Wilhelm, K., Barclay, L., & Schmied, V. (2005). ‘Big build’: hidden
depression in men. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39(10), 921931.
Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Buhrmester, D. (1998). Need fulfillment, interpersonal competence, and the developmental
contexts of early adolescent friendship. I W. M. Bukowski, A. F. Newcomb, & W. W.
Hartup (Red.), The company they keep: Friendships in childhood and adolescence (s.
158-185). New York: Cambridge University Press.
Clark, D. A., Beck, A. T., & Alford, B. A. (1999). Scientific foundations of cognitive theory
and therapy of depression. New York: John Wiley & Sons.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five
approaches (2.utg.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Cross, S. E., & Madson, L. (1997). Models of the self: Self-construals and gender.
Psychological Bulletin, 122(1), 5-37.
De nasjonale forskningsetiske komiteene. (2016). B: Hensyn til personer (5-18). Hentet fra
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-oghumaniora/b.-hensyn-til-personer-5---18/
Edvardsen, J., Torgersen, S., Røysamb, E., Lygren, S., Skre, I., Onstad, S., & Øien, P. A.
(2009). Unipolar depressive disorders have a common genotype. Journal of Affective
Disorders, 117(1), 30-41.
Eley, T. C., & Plomin, R. (1997). Genetic analyses of emotionality. Current Opinion in

53

Neurobiology, 7(2), 279-284.
Folkehelseinstituttet. (2015). Fakta om depresjon. Hentet fra
https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskelidelser/depresjon---faktaark/
Grøholt, B., Garløv, I., Weidle, B., & Sommerschild, H. (2015). Lærebok i barnepsykiatri (5.
utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Grøholt, B., & Sund, A. M. (2016). Depressive lidelser. I G. Haaland (Red.), Veileder i BUP:
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.
Hankin, B. L., & Abramson, L. Y. (1999). Development of gender differences in depression:
Description and possible explanations. Annals of medicine, 31(6), 372-379.
Hayes, N. (2009). Doing Psychological Research. Maidenhead, U.K.: Open University Press.
Heiervang, E., Stormark, K. M., Lundervold, A. J., Heimann, M., Goodman, R., Posserud,
M.-B., . . . Lie, S. A. (2007). Psychiatric disorders in Norwegian 8-to 10-year-olds: an
epidemiological survey of prevalence, risk factors, and service use. Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(4), 438-447.
Helseforskningsloven. (2009). Lov om medisinsk og helsefaglig forskning. Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-2044?q=Helseforskningsloven%20§%202,%20Lovdata#KAPITEL_3n
Hill, J. P., & Lynch, M. E. (2013). The intensification of gender-related role expectations
during early adolescence. I J. Brooks-Gunn & A. C. Peterson (Red.), Girls at puberty:
Biological and psychosocial perspectives (s. 201-228). New York: Springer Science
& Business Media.
Hultén, A. (2000). Suicidal behaviour in children and adolescents in Sweden and some
European countries: Epidemiological and clinical aspects. (Doktoravhandling).
Karolinska Institutet, Stockholm.
Hyde, J. S., Mezulis, A. H., & Abramson, L. Y. (2008). The ABCs of depression: Integrating

54

affective, biological, and cognitive models to explain the emergence of the gender
difference in depression. Psychological Review, 115(2), 291.
Johannessen, A., Tufte, P. A., & Kristoffersen, L. (2016). Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag.
Johansson, A., & Olsson, M. (2013). Boys don't cry: Therapeutic encounters with
depressed boys and factors contributing to success. Social Work in Mental Health,
11(6), 530-541.
Khan, A., Gardner, C., Prescott, C., & Kendler, K. (2002). Gender differences in the
symptoms of major depression in opposite-sex dizygotic twin pairs. American Journal
of Psychiatry, 159(8), 1427-1429.
Kovacs, M. (2001). Gender and the course of major depressive disorder through adolescence
in clinically referred youngsters. Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, 40(9), 1079-1085.
Krumsvik, R. J. (2014). Forskingsdesign og kvalitativ metode: Ei innføring. Bergen:
Fagbokforlaget.
Kruuse, E. (2007). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag (6.utg.).
København: Dansk psykolgoisk forlag.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal
Akademisk.
Levinson, D. F. (2006). The genetics of depression: a review. Biological Psychiatry, 60(2),
84-92.
Lynch, J., & Kilmartin, C. (1999). The pain behind the mask: Overcoming masculine
depression. New York: Haworth Press
Major, E., Dalgard, O., Mathisen, K., Nord, E., Ose, S., Rognerud, M., & Aarø, L. (2011).

55

Bedre føre var: psykisk helse - helsefremmende og forebyggende tiltak og
anbefalinger. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Malt, U. F., Retterstøl, N., & Dahl, A. A. (2012). Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal
Akademisk.
Martin, L. A., Neighbors, H. W., & Griffith, D. M. (2013). The experience of symptoms of
depression in men vs women: Analysis of the national comorbidity survey replication.
JAMA Psychiatry, 70(10), 1100-1106.
Mazure, C. M., & Keita, G. P. E. (2006). Understanding depression in women: Applying
empirical research to practice and policy. Washington, D.C: American Psychological
Association.
Mitchell, J., McCauley, E., Burke, P. M., & Moss, S. J. (1988). Phenomenology of
depression in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, 27(1), 12-20.
Montgomery, S. A., & Åsberg, M. (1979). A new depression scale designed to be sensitive to
change. The British Journal of Psychiatry, 134(4), 382-389.
Moussavi, S., Chatterji, S., Verdes, E., Tandon, A., Patel, V., & Ustun, B. (2007).
Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health
Surveys. The Lancet, 370(9590), 851-858.
Möller-Leimkühler, A. M. (2002). Barriers to help-seeking by men: a review of sociocultural
and clinical literature with particular reference to depression. Journal of Affective
Disorders, 71(1), 1-9.
Nolen-Hoeksema, S. (2001). Gender differences in depression. Current directions in
psychological science, 10(5), 173-176.
Nordahl, T., Gravrok, Ø., Knudsmoen, H., Larsen, T. M., & Rørnes, K. (2006).

56

Forebyggende innsatser i skolen. Oslo: Sosial-og helsedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet.
Ogden, T., & Hagen, K. A. (2013). Adolescent mental health: Prevention and intervention.
Routledge.
Pietkiewicz, I., & Smith, J. A. (2014). A practical guide to using interpretative
phenomenological analysis in qualitative research psychology. Psychological Journal,
20(1), 7-14.
Rice, F., Harold, G., & Thapar, A. (2002). The genetic aetiology of childhood depression: a
review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(1), 65-79.
Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament. I N. Eisenberg, W. Damon, & R. M.
Lerner (Red.), Handbook of child psychology: social, emotional, and personality
development (s. 99-166). Hoboken, NJ.: John Wiley & Sons.
Seligman, M. E. (1972). Learned helplessness. Annual Review of Medicine, 23(1), 407-412.
Siegler, R. S., Eisenberg, N., & DeLoache, J. S. (2010). How children develop (3.utg.). New
York: Worth Publishers.
Smith, J. A. (2004). Reflecting on the development of interpretative phenomenological
analysis and its contribution to qualitative research in psychology. Qualitative
Research in Psychology, 1(1), 39-54.
Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis:
theory, method and research. London: Sage Publications.
Steiner, M., Dunn, E., & Born, L. (2003). Hormones and mood: From menarche to
menopause and beyond. Journal of Affective Disorders, 74(1), 67-83.
Sullivan, P. F., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2000). Genetic epidemiology of major
depression: Review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 157(10),
1552-1562.

57

Sund, A. M., Bjelland, I., Holgersen, H., Israel, P., & Plessen, K. (2012). Om depresjon hos
barn og unge med vekt på biologiske modeller. Tidsskrift for norsk psykologforening,
49(1), 30-39.
Svartdal, F. (2009). Psykologiens forskningsmetoder: en introduksjon. Bergen:
Fagbokforlaget.
Teigen, K. H., & Svartdal, F. (2018). Kognitiv psykologi. Hentet fra
https://snl.no/kognitiv_psykologi
Thomas, A., Chess, S., Birch, H. G., Hertzig, M. E., & Korn, S. (1963). Behavioral
individuality in early childhood. New York: New York University Press.
Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. UK: McGraw-Hill
Education.
World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural
disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health
Organization.
World Health Organization. (2017). Depression. Hentet fra
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/
Wulsin, L. R., Vaillant, G. E., & Wells, V. E. (1999). A systematic review of the mortality of
depression. Psychosomatic Medicine, 61(1), 6-17.
Zahl, P. H., & Reneflot, A. (2017). Selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Hentet fra
https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/selvmord-og-selvmordsforsok-inorge/

58

Vedlegg
Vedlegg 1: Informasjonsskriv med samtykkeerklæring

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

DEPRESSIVE SYMPTOMER HOS UNGE MENN/GUTTER: HVORDAN
UTTRYKKES DE, HVORDAN KAN DE FANGES OPP OG FOREBYGGES?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om
unge menn/gutters depressive symptomer. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å bidra
med refleksjoner rundt depresjon hos gutter og unge menn. Forskning har vist at det er
flere kvinner enn menn som har depressive vansker og vi lurer derfor på om det kan
skyldes at unge menn uttrykker depresjon på en annen måte. Dette kan føre til at
depresjon hos gutter og menn ikke blir fanget opp.
Vi er ikke ute etter å diagnostisere!

Hva innebærer prosjektet?
I dette prosjektet vil vi benytte oss av enkeltintervju. Samtalen vil bli tatt opp på bånd,
og slettet ved prosjektets slutt. Intervjuet vil vare i ca. en time.

Mulige fordeler og ulemper
Prosjektet vil muligens få frem ny kunnskap om unge menn/gutters depressive
symptomer som blant annet kan brukes til tidlig intervensjon og forebygging av
depresjon. Kunnskapen kan i tillegg brukes til å lage et nytt måleinstrument som bedre
kan fange opp gutters depresjonssymptomer.
Dette prosjektet vil ta opp et sensitivt tema som kan påføre ubehag hos informanten.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta tar du kontakt med Anna
Asbjørnsen Berg på e-post: anna.asbjornsen.berg@gmail.com.
Før intervjuet starter undertegner du samtykkeerklæringen på neste side. Du kan når
som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra
prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.
Dersom du senere har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Helene
Amundsen Nissen-Lie på telefon 99 73 73 09 eller e-post h.a.nissenlie@psykologi.uio.no.
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Hva skjer med informasjonen om deg?
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten
med studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett
til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste.
Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at
opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte. Informasjon om deg vil bli
anonymisert og slettet etter prosjektslutt.

Jeg er villig til å delta i prosjektet

Sted og dato

Deltakers signatur

Deltakers navn med trykte bokstaver
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Vedlegg 2: Intervjuguide – PSI

Intervjuguide – Depressive symptomer hos unge menn/gutter: Hvordan uttrykkes de,
hvordan kan de fanges opp og forebygges?
Om prosjektet:

For å undersøke depressive symptomer hos unge menn/gutter vil vi
starte med å intervjue ca 8 mannlige psykologistudenter. To av våre
veiledere vil i sine forelesninger ved Psykologisk Institutt gi
informasjon om vårt masterprosjekt til studentene og bli bedt om å ta
kontakt dersom de er interesserte. Målet med intervjuene er å finne ut
hvordan unge menn/gutter selv tror at de uttrykker depressive
symptomer. Deretter vil veileder kontakte en psykolog på en
videregående skole som får i oppgave å dele ut et informasjonsskriv om
prosjektet til guttene han/hun mener er i målgruppen. På den måten kan
eleven bestemme selv om han ønsker å delta i prosjektet ved å benytte
seg av kontaktinformasjon som står på informasjonsskrivet.
Informasjonen vi får fra intervjuene med de mannlige
psykologistudentene vil brukes i intervjuene med elevene fra
videregående. Hensikten med undersøkelsen er å belyse gutters
opplevelser og uttrykk av depressive symptomer.

Hovedfokuset i undersøkelsen er å belyse unge menn/tenåringsgutters opplevelser og uttrykk
for depressive symptomer. Intervjuguiden vil hjelpe oss å sentrere samtalen rundt utvalgte
temaer som er relevant for prosjektet vårt.
I intervjuene med de mannlige studentene ønsker vi å høre mer om menns beskrivelser og
oppfatninger av antatt depressive symptomer. Vi ønsker også å få informasjon om ulike
atferdstendenser under depressive perioder, og hvordan sosialiseringserfaringer kan fremme
eller hemme depressive symptomer.
Spørsmålene vi tar utgangspunkt i er:
1. Hvordan tror du gutter opplever depresjon?
- Hvordan tror du gutter uttrykker depresjon?
- Hvordan tror du gutter reagerer atferdsmessig eller hvilken atferd viser de under
depresjon?
- Hvordan tror du gutter reagerer emosjonelt/hvilke emosjoner viser de/på hvilken
måte viser de disse?
2. Hvordan tror du gutter håndterer depresjon?
- Hvilke reguleringsteknikker tror du gutter benytter seg av?
- Hva tror du de gjør for å komme ut av depresjon?
- Hva tror du de gjør når de føler at de ikke klarer å komme ut av depresjonen?
- Hvordan tror du gutter reagerer emosjonelt når gutter blir deprimert?
3. Hvordan tror du depresjon hos gutter blir oppfattet av samfunnet?
- Hvilke forventninger tror du samfunnet har til en ung mann?
è atferdsmessig
è emosjonelt
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4. Hvilken rolle tror du sosiale relasjoner kan ha for depresjon?
- Hvilken rolle kan oppvekst ha for utviklingen av depresjon?
- Hvordan kan sosiale relasjoner være en negativ faktor for depresjon? (dersom
informantene kun snakker om sosiale relasjoner som noe positivt)
- Hvordan og når tror du gutter lærer å snakke om følelsene sine?
5. Hva tror du er viktig å fokusere på for å hemme utviklingen av depresjon?
- Hvilke ferdigheter tror du er viktig å fokusere på for å hemme utviklingen av
depresjon av gutter?
- Hvilke ferdigheter kan være viktig å lære?
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Vedlegg 3: Intervjuguide – BUP

Intervjuguide BUP – Depressive symptomer hos unge menn/gutter: Hvordan uttrykkes
de, hvordan kan de fanges opp og forebygges?
1. Hvordan tror dere gutter uttrykker depresjon/det å ha det vanskelig?
-

Hvilke emosjoner tror dere gutter uttrykker når de er deprimerte?

-

Hvilken atferd tror dere gutter viser når de er deprimerte?

-

Annerledes enn jenter? Hvorfor?

-

Fenomenet ”maskert depresjon” – hva tenker dere om det?
(aggresjon, tilbaketrekning, rusmisbruk, suicidal atferd, antisosial atferd og
risikotakning)

2. Hvordan tror dere gutter håndterer depresjon?
3. Hva tror dere de store kjønnsforskjellene i depresjon skyldes?
4. Hvordan kommer gutter i behandling?
-

Hvordan oppdager dere/ser dere at en gutt som kommer i behandling har
depresjon?

-

Hvordan fanges det opp?

-

Hvordan oppleves det å ha gutter i behandling?

-

Hva er viktigst i møte med deprimerte gutter?

-

Hva er viktig i oppfølgingen /behandlingen av unge gutter med
depresjonsliknende plager?

5. Hva tror dere er viktig å fokusere på for å forebygge depressive plager hos
gutter?
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-

Individuelle ferdigheter

-

Systemnivå

-

Tiltak

Vedlegg 4: REK-godkjennelse
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Saksbehandler:
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Vår dato:
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2017/1540 Depressive symptomer hos unge menn/gutter : Hvordan uttrykkes de, hvordan kan de
fanges opp og forebygges?
Forskningsansvarlig: Universitetet i Oslo
Prosjektleder: Helene Nissen-Lie
Vi viser til tilbakemelding på ovennevnte forskningsprosjekt. Tilbakemeldingen ble behandlet av Regional
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 17.01.2018. Vurderingen er gjort
med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10.
Prosjektleders prosjektbeskrivelse
«For å undersøke depressive symptomer hos unge menn/gutter vil vi starter med å intervjue en fokusgruppe,
ca 8 mannlige psykologistudenter, som blir rekruttert av veileder. For å sikre at utvalget blir stort nok, kan
det være nødvendig med en fokusgruppe til. Denne gruppen skal bestå av mannlige psykologistudenter på
UiO som frivillig kan ta kontakt hvis de har informasjon de selv synes er relevant. Målet med intervjuene er
å finne ut hvordan unge menn/gutter selv tror at de uttrykker depressive symptomer. Deretter vil veileder
kontakte en psykolog på en videregående skole som får i oppgave å velge gutter som sliter med psykiske
symptomer som kan ligne på depresjon, for så å intervjue dem. Informasjonen vi fikk fra fokusgruppene vil
brukes i intervjuene med elevene fra videregående. Hensikten med undersøkelsen er å belyse gutters
opplevelser og uttrykk av depressive symptomer.»
Saksgang
I brev datert 11.10.2017 utsatte komiteen vedtak i saken. Komiteen skrev:
«Komiteens vurdering
Hensikten med prosjektet er å se på hvordan gutter opplever og uttrykker depressive symptomer. Det er slik
at det er kjønnsforskjeller i forekomst av depresjon, og man mener at kartleggingsverktøyer kanskje ikke er
gode nok til å fange opp depresjon hos menn.
Det søkes om å intervjue med ca. 8 mannlige psykologi studenter i en fokusgruppe, i tillegg vil man intervjue
ca. fem elever fra videregående skole.
Fokusgruppe
Når det gjelder fokusgruppeintervjuene mener komiteen det kan være uheldig at man her rekrutterer en
gruppe som kjenner hverandre fra før. Disse studentene vil kunne kjenne hverandre, være i samme kull og
skulle ha en del med hverandre å gjøre de neste årene. Komiteen mener det vil kunne oppleves som
ubekvemt å utlevere informasjon om seg selv, og vanskelige episoder i livet, i et fora med andre man enten
har eller kommer til å ha en relasjon til. Komiteen ber om at det reflekteres nærmere rundt dette.
Besøksadresse:

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff
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Rekruttering til fokusgruppe skjer ved at deltagerne selv melder seg. Komiteen mener det dermed vil være
en mulighet for at det er studenter med depresjon som melder seg. I den sammenheng ber komiteen om en
tilbakemelding på om det er lagt opp til en beredskap i prosjektet som kan ivareta og følge opp de
deltagerne som har behov for det.
Det må utarbeides egne informasjonsskriv med samtykkeerklæring til fokusgruppen. Her må det tydelig
fremkomme hva deltagelse i studien innebærer.
Intervju
Det søkes om å intervjue inntil 5 mannlige elever ved en videregående skole i Oslo som kan reflektere over
hvordan unge menn opplever og uttrykker det å ha psykiske symptomer som kan ligne på depresjon. Disse
intervjuene skal gjøres av masterstudenter. Slik komiteen forstår det vil disse intervjuene altså gjøres av
personer uten formell klinisk kompetanse til for eksempel å vurdere depresjon. Komiteen ber om en
tilbakemelding på om det finnes en beredskap slik at deltagere kan ivaretas dersom det blir behov for det.
Dette vil være til dels krevende intervjuer, med ungdommer i en sårbar situasjon. Komiteen mener søknaden
i liten grad reflekterer rundt dette.
Deltagerne skal rekrutteres av skolepsykologen. Komiteen mener det vil være fare for en binding her, og at
elevene føler seg presset til å delta. Komiteen ber om at det reflekteres rundt frivilligheten nå behandlende
skolepsykolog rekrutterer til prosjektet.
Komiteen mottok 19.09.2017 en e-post fra prosjektleder med revidert intervjuguide. Komiteen vil behandle
denne sammen med prosjektleders tilbakemelding.
Vedtak
Vedtak i saken utsettes. Komiteen tars tilling til prosjektet ved mottatt svar.»
Prosjektleders tilbakemelding
Komiteen mottok prosjektleders tilbakemelding 16.11.2017. Prosjektleders tilbakemelding gjengis i sin
helhet: REK: “Når det gjelder fokusgruppeintervjuene mener komiteen det kan være uheldig at man her
rekrutterer en gruppe som kjenner hverandre fra før. Disse studentene vil kunne kjenne hverandre, være i
samme kull og skulle ha en del med hverandre å gjøre de neste årene. Komiteen mener det vil kunne
oppleves som ubekvemt å utlevere informasjon om seg selv, og vanskelige episoder i livet, i et fora med
andre man enten har eller kommer til å ha en relasjon til. Komiteen ber om at det reflekteres nærmere rundt
dette.“
Svar: Takk for nyttig innspill. Dette er en relevant innvending, og vi vil derfor endre fra fokusgruppeintervju
til semistrukturerte individuelle intervjuer. På denne måten unngår vi at informantene utleverer sensitiv
informasjon til andre enn prosjektmedarbeiderene, og på den måten bevarer sin konfidensialitet. Det kan
være lettere å åpne seg for noen en ikke har en relasjon til.
REK: “Rekruttering til fokusgruppe skjer ved at deltagerne selv melder seg. Komiteen mener det dermed vil
være en mulighet for at det er studenter med depresjon som melder seg. I den sammenheng ber komiteen om
en tilbakemelding på om det er lagt opp til en beredskap i prosjektet som kan ivareta og følge opp de
deltagerne som har behov for det.“
Svar: Som nevn i punkt “4.3 Tiltak” i den opprinnelige søknaden er det reflektert rundt og lagt opp til
beredskap for å ivareta og følge opp de deltakerne som måtte ha behov for det. Begge veiledere i prosjektet
er psykologer og kjenner systemet godt dersom en av deltakerne (mannlige profesjonsstudenter i psykologi)
avdekker symptomer som krever hjelp i psykisk helsevern. Hovedveileder Helene Amundsen Nissen-Lie er
psykologspesialist og vil ha ansvar for å samtale med og videreformidle kontakt med relevant hjelpetjeneste
dersom det oppstår en bekymring for om noen av deltakeren. Nissen-Lie vil også ha tett veiledning med de
som skal intervjue for å sikre at en slik bekymring fanges opp.
REK: “Det må utarbeides egne informasjonsskriv med samtykkeerklæring til fokusgruppen. Her må det
tydelig fremkomme hva deltagelse i studien innebærer.”
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Svar: Som nevnt over vil vi gå bort fra fokusgruppeintervjuer. På grunn av dette vil det bli brukt allerede
eksisterende informasjonsskriv med samtykkeerklæring som er vedlagt. Informasjonsskrivet sikrer at
deltaker er fullt informert om hva deltakelse i studien innebærer.
REK: “Det søkes om å intervjue inntil 5 mannlige elever ved en videregående skole i Oslo som kan
reflektere over hvordan unge menn opplever og uttrykker det å ha psykiske symptomer som kan ligne på
depresjon. Disse intervjuene skal gjøres av masterstudenter. Slik komiteen forstår det vil disse intervjuene
altså gjøres av personer uten formell klinisk kompetanse til for eksempel å vurdere depresjon. Komiteen ber
om en tilbakemelding på om det finnes en beredskap slik at deltagere kan ivaretas dersom det blir behov for
det. Dette vil være til dels krevende intervjuer, med ungdommer i en sårbar situasjon. Komiteen mener
søknaden i liten grad reflekterer rundt dette.
Svar: Det må understrekes at deltakerne allerede er i kontakt med helsetilbudet ved den videregående
skolen ved skolepsykolog, og blir fulgt opp der. Dersom noe fremgår fra intervjuene som gjør en bekymret
for vedkommende helse, vil Nissen-Lie følge dette opp og drøfte det med skolepsykologen. Studentene som
vil gjennomføre intervjuene vil være bevisste og forberedt på ulike reaksjoner som kan oppstå underveis i
intervjuene og få instruksjon om dette på forhånd som del av veiledningen. Dersom samtalen påfører
ubehag for informanten, er det mulighet for å ta en pause eller eventuelt avslutte intervjuet. Som nevnt i
samtykkeerklæringen kan informanten trekke seg fra prosjektet når som helst hvis ønskelig. Intervjuet er
lagt opp med en tydelig prosedyre på hvordan psykiske symptomer oppleves og kan fanges opp. Intervjuene
tas opp på lydopptak, og veileder vil høre på disse i etterkant av intervjuet for å sikre at deltakerne og deres
svar er ivaretatt på en forsvarlig måte.
REK: “Deltagerne skal rekrutteres av skolepsykologen. Komiteen mener det vil være fare for en binding
her, og at elevene føler seg presset til å delta. Komiteen ber om at det reflekteres rundt frivilligheten nå
behandlende skolepsykolog rekrutterer til prosjektet.»
Svar: Vi har forståelse for denne innvendingen. For å unngå at eleven føler seg presset til å delta på
prosjektet kan vi utarbeide et informasjonsskriv som skolepsykologen kan dele ut til elevene som han/hun
mener er i målgruppen. På den måten kan eleven bestemme selv om han ønsker å delta prosjektet og
kontakte intervjuere selv med bruk av kontaktinformasjon som står på informasjonsskrivet. Dette innebærer
at elevene ikke trenger å gi svar til skolepsykologen og skolepsykologen vil derfor ikke få vite hvem som
deltar. Elevene vil derfor ikke føle seg bundet til å si “ja” til skolepsykologen, noe som vil bevare
frivilligheten og anonymiteten.»
I tillegg mottok komiteen 15.01.2018 en e-post fra prosjektleder med reviderte informasjonsskriv og
samtykkeerklæring, samt revidert intervjuguide vedlagt.
Komiteens vurdering
Komiteen mener prosjektleder har svart tilfredsstillende på de merknader komiteen hadde til prosjektet.
I den innsendte intervjuguiden skriver prosjektleder: Spørsmålene til intervjuene med elevene på
videregående vil bli laget i etterkant av intervjuene med de mannlige psykologistudentene, og bli basert på
informasjon/beskrivelser vi får fra dem. Komiteen har ingen innvendinger til dette, men ber om at disse
sendes REK for godkjenning før de benyttes.
I søknaden er sluttdato oppgitt til 30.04.2018. Komiteen antar at man trenger lenger tid på å gjennomføre
prosjektet, og setter ny sluttdato til 30.04.2020.
Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet:
- Spørsmålene til intervjuene med elevene på videregående må sendes REK for godkjenning før de
benyttes i studien.
Vedtak
Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven § 9 og § 33 under forutsetning av at
ovennevnte vilkår oppfylles.
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I tillegg til ovennevnte vilkår, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik
det er beskrevet i søknaden.
Tillatelsen gjelder til 30.04.2020. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil
30.04.2025. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil.
Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato.
Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder ”Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og
omsorgssektoren”
Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må
prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se
helseforskningsloven § 12, senest et halvt år etter prosjektslutt.
Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Emblem
professor, dr. med.
leder REK sør-øst B
Hege Holde Andersson
Komitésekretær

Kopi til:
- Universitetet i Oslo ved øverste administrative ledelse
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