
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  
  
 
 

                               

 

 

Depressionssymtom hos män  

vid blivande och nyblivet föräldraskap 

En litteraturstudie 
 
 
 
 

 
 
Författare   
  
Carl Bergstrand 
Felicia Lydahl    
   
   
  
Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  
2017  

            Handledare  
 
            Ann-Christin Karlsson  
 
            Examinator  
 
            Helena Volgsten 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning om psykisk ohälsa relaterat till föräldraskap har under en längre tid 

varit kopplad till kvinnan och barnets behov. Sedan 1990-talet har forskningen ökat inom 

området postpartum depression (PPD). Det är först under senare tid som fäders psykiska 

ohälsa har börjat undersökas mer grundligt. Enligt studier drabbas mellan 6-10 % av blivande 

och nyblivna fäder av depressionssymtom. Förutom lidande hos fadern, har negativa 

konsekvenser hos både partnern och barnet identifierats.  

Syfte: Syftet var att belysa depressionssymtom hos blivande och nyblivna fäder.  

Metod: En litteraturstudie i ett deskriptivt syfte med induktiv ansats som granskade relevanta 

originalartiklar som svarade på denna studies syfte och frågeställningar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades initialt enligt kvalitativa och kvantitativa kvalitetsgranskningsmallar och 

resultatet analyserades.  

Resultat: Blivande och nyblivna fäder riskerar att drabbas av depression innan, under och 

efter förlossningen. Depressionssymtom är förknippat med destruktiva tankar och 

beteendeförändringar, vilka förutom att påverka faderns vardag, innebär negativa 

konsekvenser för familjen och för barnet. Riskfaktorer, bland annat depression hos partnern, 

har identifierats kunna öka risken ytterligare för depression hos fäder. Screening och strategier 

för att identifiera blivande och nyblivna fäders depression är motiverat, men har bevisats vara 

otillräckliga. Rutiner, omvårdnad och kompetens att inkludera fäder behöver förbättras inom 

MVC och BVC. Pappagrupper värderas högt och har visat sig normalisera tillvaron hos 

nyblivna fäder. 

Slutsats: Blivande och nyblivna fäder beskriver ett brett spektrum av negativa känslor och 

beteendeförändringar. Fäder riskerar att utveckla depressionssymtom i samband med en 

eventuell depression hos modern. Stöd som pappagrupper samt inkludering av vårdpersonal är 

friskfaktorer som identifierats och som beskrivits som positivt av fäder.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Depression, blivande och nyblivna fäder, postnatal, PPD, upplevelser. 



ABSTRACT  

Background: Research on mental health related to parenting has for a long time been linked 

to the woman and the child's needs. Since the 1990s, research has increased in the field of 

postpartum depression (PPD). It is not until recently that the mental health of the fathers has 

been investigated more thoroughly. According to studies, between 6-10 % of future and first-

time fathers suffer from depression symptoms. In addition to suffering in the father, negative 

consequences for both the partner and the child have been identified. 

Aim: The purpose was to illustrate depression symptoms in future and first-time fathers. 

Method: A literature study with a descriptive purpose with an inductive approach that 

examined relevant original articles that responded to the aim and issues of this study. The 

articles were quality tested initially with qualitative and quantitative quality assessment 

templates and then the result was analyzed.  

Results: Future and first-time fathers are at risk of depression before and after the child’s 

birth. The experience of this depression is associated with destructive thoughts and behavioral 

changes, which, apart from affecting the father's everyday life, have negative consequences 

for the family and for the child. Risk factors, including the partner’s depression, have been 

identified to further increase the risk of depression in fathers. Screening and strategies for 

identifying father’s depression are motivated, but proven to be insufficient. Routines, nursing 

and skills to include fathers need improvement in both maternity care center and child health 

care center. Dad groups are highly valued and have been shown to normalize first-time fathers 

existence. 

Conclusion: Fathers describe a wide range of negative emotions and behavioral changes. 

Fathers risk developing depression symptoms in the event of a possible depression in the 

mother. Support such as dad groups and being included by nurses and healthcare 

professionals are described as health factors that fathers appreciated.  
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BAKGRUND 

Föräldraskap innebär en omvälvande händelse i livet. Det är för många en positiv upplevelse 

förknippat med euforiska känslor. För majoriteten går denna förändring förbi utan 

komplikationer eller symtom på ohälsa, men för andra kan det innebära en ökad sårbarhet och 

belastning (Socialstyrelsen, 2014a). Den korrekta definitionen av nyblivet föräldraskap är 

svårfunnen men refereras till ”postnatal period” i studien av Leach, Poyser, Cooklin och 

Giallo (2016) som de första tolv månaderna efter förlossningen. 

 

Begreppet depression 

Begreppet depression kan ha flera betydelser och innefattar allt från nedstämdhet till den 

svåraste formen av depression. Depression kan ses som en ”normal” reaktion på stress, som 

ett psykiskt sjukdomstillstånd eller som en klinisk depression (Statens folkhälsoinstitut, 

2003). Enligt Socialstyrelsen (2016) drabbas cirka 25 % av alla kvinnor och cirka 15 % av 

männen av depression. Depression och ångestsymtom är till 90 % orsaken till psykisk ohälsa 

och sjukskrivning. I Socialstyrelsen (2016) belyser man att ångestsymtom och depressiva 

symtom förekommer vid både ångestsyndrom och depression och att depressionens grad av 

allvar eller svårighet bestäms av olika kriterier genom screeningverktyg eller instrument. Ett 

exempel är ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Problems) 

eller DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). För att diagnosen ska 

kunna ställas behövs vissa kriterier. Symtombilden speglar tillståndet, som utifrån ICD-10 

definieras av en period längre än två veckor, där nedstämdhet, energibrist, förlust av intresse 

eller nöje av tidigare givande eller positiva aktiviteter är tydliga kriterier. Vidare identifieras 

symtom såsom bristande självtillit, skam- och skuldkänslor, tankar på döden, självmord, 

svårigheter att tänka, sömnsvårigheter med flera (Socialstyrelsen, 2016). Vård och behandling 

av drabbade personer inkluderar primärt en diagnos via en klinisk bedömning och samtal. 

Antidepressiva läkemedel, fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi (KBT) är vanliga 

behandlingsformer (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Postpartum depression 

Intresset för fenomenet postpartum depression (PPD/förlossningsdepression) har sedan 1990-

talet ökat kraftigt (Statens folkhälsoinstitut, 2003). PPD har beskrivits av litteraturen, främst 

med fokus på kvinnor och har medfört riktlinjer inom det hälsofrämjande arbetet för gravida 

kvinnor och deras partners (Socialstyrelsen, 2014a).  
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PPD definieras som nedstämdhet och depression i samband med barnafödande och uppträder 

vanligtvis inom de första fyra veckorna efter förlossningen (Ramchandani et al., 2008; 

Skärsäter, 2014; Statens folkhälsoinstitut, 2003). Sammanfattningsvis drabbas 10-15 % av 

kvinnor i Sverige av PPD, enligt Socialstyrelsen (2014a).  

 

Under senare år har forskning mer grundligt undersökt PPD hos män. Det ökade intresset och 

kunskapen kring PPD har resulterat i att publicerade studier visar evidens för att blivande och 

nyblivna fäder drabbas av depressionssymtom med inslag av ångestrelaterade symtom 

(Cameron, Sedov & Tomfohr-Madsen, 2016; Leach et al., 2016; Massoudi, Hwang & 

Wickberg, 2013; Paulson & Bazemore, 2010). Studier har visat att cirka 6-10 % av fäderna 

drabbas av PPD (Cameron et al., 2016; Massoudi et al., 2013; Paulson & Bazemore, 2010).  

 

En rapport av Stockholms läns landsting (2016) presenterar att 70 % av besöken på BVC 

utgörs av mödrar. Fäder å andra sidan deltar på BVC mellan 26-40 % av besöken 

(Stockholms läns landsting, 2016). En möjlig förklaring beskrivs i en rapport från 

Socialstyrelsen (2014a), där fäder vittnade om ett utanförskap under möten med vårdpersonal 

inom såväl Mödravårdscentralen (MVC) och Barnavårdscentralen (BVC). Utanförskapet 

identifierades i rapporten av Stockholms läns landsting (2016), bero på saknad av kompetens 

hos vårdpersonal, bristen på manliga sjuksköterskor och en otillräcklig kontakt BVC-

sjuksköterskor och fäder emellan. Leung och medarbetare (2016) identifierade ett särskilt 

samband mellan depression och frånvaro av stöd hos fäder.  

 

Identifiering av depressionssymtom 

Utvecklade riktlinjer och screeningverktyg finns för att tidigt uppmärksamma mödrars 

eventuella tecken på depression efter förlossningen. För att definiera depression hos mödrar 

används främst Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Luoma et al., 2013; Massoudi 

et al., 2013; Melrose, 2010). EPDS är en självskattningskala som upptäcker tidiga tecken på 

depression och ångesttillstånd och används som en utgångspunkt för ett samtal med mödrar 

(Rikshandboken, 2017). EPDS innehåller frågor som mäter intensiteten i de depressiva 

symtomen angående moderns stämningsläge under de senaste sju dagarna och fylls i av 

modern när barnet är 6-8 veckor gammalt. Anledningen till att EPDS bör fyllas i när barnet är 

6-8 veckor gammalt är relaterat till att många mödrar fortfarande är upptagna med att anpassa 

sig till barnet och att finna en rytm i vardagen. Skulle EPDS ske tidigare baseras svaren oftast 

på ”dagsläget”.  
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 EPDS innehåller frågor som fångar upp mängden av lycka, glädje, skuldkänslor, 

panikkänslor, rädsla, nedstämdhet, uppgivenhet och självskadebeteende. För att ställa 

diagnosen depression krävs dock en klinisk bedömning av psykiatriker (Rikshandboken 

2017).  

 

Rutiner och screeningverktyg för identifiering av fäders depressiva symtom före, under och 

efter barnets födsel är dock få och behöver snarast etableras (Leach et al., 2016; Melrose, 

2010; Paulson et al., 2010; Ramchandani et al., 2008; Tohotoa et al., 2012). EPDS har testats 

på fäder, men Massoudi och medarbetare (2013) identifierar en problematisering av 

användandet av EPDS på fäder på grund av verktygets tillförlitlighet. Massoudi och 

medarbetare (2013) kom fram till att EPDS identifierar och har en hög specificitet, men att 

skalan hos blivande och nyblivna fäder fångar upp mer oro, ångest och nedstämdhet än 

depression. Den identifierade problematiseringen leder till ett högre krav hos den som utför 

den kliniska bedömningen. Rikshandboken (2017) fann att EPDS-skalan kan användas 

selektivt då fäder uppvisar tecken på depression som exempelvis stress och oro. 

 

PPD har visat sig resultera i allvarliga konsekvenser, bland annat som en ökad förekomst av 

psykisk ohälsa hos barn (Ramchandani et al., 2008; Statens Folkhälsoinstitut, 2003).  

Ramchandani och medarbetare (2008) fann bland annat psykiatriska störningar, trotsighet 

samt beteendestörningar hos barn vid sju års ålder, liksom en ökad mängd sociala svårigheter. 

Dessutom kan PPD innebära negativa effekter för den drabbades hälsa och för föräldraparets 

relation då samband till moderns eventuella depression bevisats (Luoma et al., 2013; 

Skärsäter, 2014). 

 

Sjuksköterskans roll och etiska ansvar  

Sjuksköterskans profession definieras av personcentrerad vård och omvårdnad vilka är 

centrala kunskaper och egenskaper enligt Leksell och Lepp (2013). Hälsofrämjande insatser 

innefattas av etiska principer enligt Socialstyrelsen (2014a). Bemötande och inkludering av 

fäder ligger inom sjuksköterskans ansvar enligt människovärdesprincipen (Socialstyrelsen, 

2014a). Människovärdesprincipen beskriver allas rätt till samma vård, oberoende av kön, 

personliga egenskaper och funktioner i samhället (Sandström & Kjellström, 2013).  

Göra-gott-principen för vårdprofessioner innebär att god kompetens är ett måste för att 

minimera risken för att orsaka skada, något som förklaras av icke-skada-principen 

(Socialstyrelsen, 2014a).  
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Socialstyrelsen (2014a) identifierar en etisk konflikt vilken kan appliceras på fäders behov av 

screening för depression samt omvårdnad. Fäder drabbas av depressionssymtom i anslutning 

till föräldraskap (Cameron et al., 2016; Leach et al., 2016; Massoudi et al., 2013; Paulson & 

Bazemore, 2010). Därmed behöver vårdprofessioner vara utbildade i genomförandet av 

screening för att upprätthålla göra-gott-principen (Sandström & Kjellström, 2013).   

 

Teoretisk referensram  

För litteraturstudien användes Virginia Hendersons omvårdnadsteori som teoretisk 

referensram då syftet med studien var att belysa depression hos blivande och nyblivna fäder. 

Hendersons teori beskrivs (i Kirkevold, 2000), där hon redogör för sjuksköterskans speciella 

funktion att tillgodose mänskliga universella behov. Enligt Hendersons teori (i Kirkevold 

2000), består sjuksköterskans arbetsuppgift av att hjälpa individer, friska som sjuka med vissa 

omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa och tillfrisknande. Sjuksköterskan hjälper till med de 

åtgärder som individen själv skulle kunna utföra om denne hade kraften, viljan och 

kunskapen. Genom att stötta dessa åtgärder kan individen så fort som möjligt återvinna sitt 

oberoende (i Kirkevold, 2000).  

 

Henderson framhäver tre viktiga tankegångar i sin teori. För det första är särskilda 

omvårdnadshandlingar och åtgärder viktiga för individens hälsa. För det andra har vissa 

människor möjligheten att utföra dessa åtgärder självständigt och i den tredje tankegången är 

målet med omvårdnaden att återfinna självständigt liv för individen (i Kirkevold, 2000).  

 

Henderson menar (i Kirkevold, 2000), att även om behoven är allmänskliga så kommer 

behoven att tillfredsställas och tolkas på olika sätt i och med skillnader i kulturella och sociala 

bakgrunder samt egna individuella faktorer. Henderson beskriver även att de människor som 

saknar kännedom och vilja till att självständigt ansvara över sina universella mänskliga behov 

behöver sjuksköterskans omvårdnad för att behoven ska kunna tillgodoses (i Kirkevold, 

2000). Om individens omvårdnad ska kunna uppnås utifrån hälsa, tillfrisknande och fridfulla 

död måste den ha utgångspunkt i patientens upplevelse då individen bäst vet hur behoven kan 

tillgodoses. För att behoven ska kunna tillgodoses är sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

patienten att uppnå dessa. Sjuksköterskans omvårdnad blir behövd när individen inte längre 

kan upprätthålla en hälsofrämjande livsstil utav egen kraft.  
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Utifrån dessa behov och tankegångar anses Hendersons teori kunna appliceras på mäns 

psykiska ohälsa relaterat till ett blivande och nyblivet föräldraskap.  

 

Problemformulering  

Forskning har visat att omkring 6-10 % av blivande och nyblivna fäder drabbas av depression 

i samband med barnets födsel. Kunskapen om depression hos fäder och hur den påverkar 

familjen behöver förbättras. Fäder upplever och beskriver ett utanförskap inom såväl MVC 

och BVC. En orsak är den otillräckliga kontakten fäder och sjuksköterskor emellan. Vidare 

ses ett tydligt samband mellan frånvaro av stöd och depressionssymtom hos blivande och 

nyblivna fäder. Dessutom drabbar depression inte bara den enskilda individen, utan påverkar 

även partnern och barnets livsutveckling. Studien fokuserar på depressionssymtom hos fäder 

vid blivande och nyblivet föräldraskap då behovet av kunskap är stort och att rutiner och 

screeningverktyg för fäders eventuella depressionssymtom kan vara bristfälliga inom 

verksamheter som BVC och MVC. 

Syfte   

Syftet med studien var att belysa depressionssymtom hos blivande och nyblivna fäder.  

Frågeställningar   

1. Hur upplever och beskriver blivande och nyblivna fäder sin depression i vardagen?  

2. Vilka samband finns mellan fäders och mödrars depression?  

3. Identifiering av depressionssymtom och stöd i sjukvården för blivande och nyblivna fäder? 
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METOD   

Design  

Studien har genomförts som en litteraturstudie i ett deskriptivt syfte med induktiv ansats. 

Genom en induktiv ansats har texter granskats förutsättningslöst (Henricson, 2014a).  

Designen har valts utifrån formen till denna studies syfte och frågeställningar, då erfarenheter 

relaterat till fenomenet är det som efterfrågas (Henricson, 2014b). Litteraturstudien har 

genomförts för att i enlighet med Polit och Beck (2014) sammanställa publicerade studier och 

därmed få fram ny kunskap.  

Sökstrategi 

Urval  

Artiklar med kvantitativa studier inkluderas då en översikt av depressionssymtom hos 

blivande och nyblivna fäder var relevant. För att svara mot föreliggande studies syfte och 

frågeställningar användes både kvalitativa och kvantitativa studier. Originalartiklar söktes i 

databaserna PubMed, SveMed+ och CINAHL via Uppsala Universitets prenumeration på 

olika databaser. Flertalet sökordskombinationer och söktermer användes. Sökningar i andra 

artiklars referenslistor har utförts (se tabell 1). Originalartiklar valdes ut genom granskning av 

abstract. Dessa originalartiklar undersöktes om införskaffat material svarade mot 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Inklusionskriterierna var att de granskade 

originalartiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté samt vara relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Språket skulle vara engelska och publiceringsår skulle vara mellan 

år 2000-2017. Exklusionskriterierna var studier gjorda tidigare än år 2000. 
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Tabell 1. Databaser och sökord vid litteratursökning.  

Sökmotor och 
datum 

Sökord  Filter Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstracts  

Antal artiklar 
valda för 
granskning  

PubMed  
23/05/2017 

(Therapy/Broad [filter]) AND 
(postpartum depression)  

Clinical Queries 
Best match, Male  

214 3 3 

PubMed  
24/05/2017 

(Therapy/Broad [filter]) AND 
(EPDS men)  

Clinical Queries  7 1 1 

PubMed 
24/05/2017 

(Therapy/Broad [filter]) AND 
(postnatal depression father) 

Clinical Queries 
 

45 2 1 

PubMed 
24/05/2017 

Pamela Massoudi   6 1 1 

SveMed+ 
31/08/2017 

Postpartum depression fathers  6 1 1 

PubMed 
31/08/2017 

New father depressed   58 2 2 

PubMed 
31/08/2017 

(Therapy/Broad[filter]) AND 
(depressive symptoms fathers) 

Clinical Queries  119 1 1 

PubMed 
31/08/2017 

Postpartum depression first-
time fathers 

Clinical Queries  1 1 1 

Cinahl  
31/08/2017  

Sad first-time fathers  Clinical Queries  7 1 1 

PubMed 
12/09/2017 

Prevalence paternal depression Meta-analys 326 1 1 

PubMed 
15/09/2017 

(Childbirth fear) AND fathers  19 2 2 

PubMed 
15/09/2017  

(Expectant experiences of 
pregnancy) AND fathers 

 43 2 2 

PubMed  
18/09/2017 

((depression, postpartum) 
AND fathers) AND 
experiences 

 20 2 2 

PubMed 
18/09/2017 

((depression, postpartum) 
AND fathers) AND nurse 
support 
 

 13 1 1 

PubMed 
18/09/2017 

((depression, postpartum) 
AND fathers) AND support 

 165 1 1 

PubMed 
18/09/2017 

((depression, postpartum) 
AND men) AND experiences 

 16 2 1 

Sökning av 
referenslista 

  
 

  2 

Antal      22 
Antal artiklar 
efter kvalitets 
granskning  

    11 
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Tillvägagångssätt  

Originalartiklar som ansågs svara på studiens syfte och frågeställningar valdes ut genom 

granskning av rubriker och läsning av abstract. Sökorden varierade mellan postpartum 

depression, blivande och nyblivna fäder, postnatal depression, depression hos män, rädsla 

relaterat till nyblivet föräldraskap, ledsna pappor, fäders upplevelser och socialt stöd från 

bland annat sjuksköterskor. Då forskaren Pamela Massoudi beskrev depression hos fäder i en 

rapport från Socialstyrelsen inkluderades ”Pamela Massoudi” som sökord.  Sökorden skrevs 

på engelska för att nå ett bredare utbud. Trots en variation av ordningsföljd av sökorden och 

användandet av MeSH-termer samt assistans av en bibliotekarie på medicinska 

fackbiblioteket på Visby lasarett, förändrades inte sökningens resultat nämnvärt. Tjugofyra 

abstract lästes utifrån relevans till syfte och frågeställningar (se tabell 1). Av dessa tjugofyra 

artiklar inkluderades tjugotvå artiklar som underlag till litteraturstudien.  

Bearbetning och analys  

Kvalitetsgranskning 

De tjugofyra artiklarnas resultat sammanställdes i ett första steg i ett dokument där de 

översattes till svenska och i en kortare sammanfattning för att nå en djupare förståelse för 

artiklarnas innehåll. Samtliga artiklar genomgick kvalitetsgranskning och elva artiklar kunde 

därefter inkluderas till resultatdelen. Inkluderade artiklar sammanställdes sedan i tabellform 

(se bilaga 1) utifrån författare, land, år, titel, syfte, metod, deltagare/bortfall, resultat och 

kvalité. 

 

Forsberg och Wengströms kvalitetsgranskningsmallar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats (2013) (se bilaga 2 och 3) har legat till grund för kvalitetsgranskningens struktur. De 

kvalitativa artiklarna tilldelades poäng utifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

kvalitetsgranskningsmall med kvalitativ ansats rörande design, syfte, undersökningsgrupp, 

dataanalysmetod, datainsamlingsmetod, risk för bias och resultat. Poängsättningen skedde 

utifrån designade frågeställningar som syftade till att identifiera vald artikels kvalitetsnivå 

utifrån kategorierna låg, medel och hög. Poängsättning 0 – 6 poäng gav låg kvalitét. 7 – 12 

poäng gav medel kvalitét och 13 – 18 poäng gav hög kvalitét (Forsberg & Wengström, 2013).  
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De kvantitativa studierna tilldelades poäng utifrån Forsberg & Wengströms (2013) 

kvalitetsgranskningsmall med kvantitativ ansats rörande syfte, frågeställningar, design, 

undersökningsgrupp, klinisk betydelse, inklusions- och exklusionskriterier, urvalsmetod, 

mätmetoder, validitet, demografisk data, bortfall, statistisk analys och signifikanta skillnader. 

Poängsättningen skedde utifrån kategorierna låg, medel och hög. Poängsättning 0 - 6 poäng 

gav låg kvalitét, 7 - 13 poäng gav medel kvalitét och 14 - 17 poäng gav hög kvalitét (Forsberg 

& Wengström 2013). Kvalitetsgranskningen genomfördes i ett första skede självständigt och 

sedan tillsammans för att stärka kvalitén av granskningen. Alla tjugotvå artiklar bedömdes ha 

hög kvalitet efter utförd granskning. Av dessa inkluderades elva artiklar till studiens resultat 

(bilaga 1), och de resterande elva artiklarna till bakgrund och diskussion.  

 

Resultatanalys 

Resultatanalysen har genomförts i tre steg enligt Friberg (2012). Under första steget har 

artiklarna lästs ett flertal gånger enskilt och sedan gemensamt. Till en början hade studien 

klara frågeställningar. Den gemensamma läsningen gav dock en djupare uppfattning och 

överblick av artiklarnas innehåll som resulterade i att nya frågeställningar valdes som låg till 

grund för bedömning av relevans för litteraturstudiens syfte. Relevant text som svarade mot 

studiens syfte markerades med understrykningspennor. Under andra steget har likheter och 

skillnader setts över gällande de valda artiklarnas resultat. Frågeställningarna som valdes till 

studien formades efter de utvalda artiklarnas rubriker, syften och resultat. Under det tredje 

steget i analysen har texten sammanställts till en ny helhet genom att de elva utvalda studierna 

bröts ned till en kortare sammanfattning. Artiklarna sorterades och likheter och skillnader 

resulterade i en figur med en huvudkategori och fem underrubriker (se figur 1).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Litteraturstudien kommer inte att granskas av etiskt kommitté då arbetet förhåller sig på 

examensnivå (Uppsala Universitet, 2017). Det är viktigt att alla originalartiklar som 

inkluderas har godkänts av en etisk kommitté. Artiklar som inkluderas kommer framföras och 

resultat som både stöder och icke stöder studiens syfte kommer vid behov att presenteras då 

det anses oetiskt att enbart presentera studier som baseras på forskarens åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2016).  
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Lagen om etikprövning (2003:460) angående forskning på människor har som syfte att 

skydda den enskilda individen. I denna lag avses forskning i vetenskapligt experimentellt eller 

teoretiskt arbete för att kunna inhämta ny information och kunskap om ett område, dock inte 

sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå (SFS, 2003:460). 

Enligt Codex (2017) får forskning ske i praktiken utan att krav på forskningsetisk granskning 

och reflektion aktualiseras. Författarna till denna studie förhåller sig enligt de grundläggande 

etiska principerna som redogörs i "Vetenskaplig teori och metod – Forskningsetik" (i 

Henricson, 2014). De grundläggande etiska principerna säger att den enskilda individen ska 

skyddas och respekteras vid forskning beträffande människovärdet, mänskliga rättigheter, 

friheter, säkerhet, hälsa och integritet (SFS, 1998:204).  
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RESULTAT  

De analyserade elva artiklarna ligger som grund för följande resultat. Se bilaga 1, samt figur 

1. Huvudkategorin ”Blivande och nyblivna fäders depressionssymtom” definierades vilken 

svarade mot studiens titel, innehåll, syfte och frågeställningar. Sedan formulerades fem 

underrubriker för att kunna svara på studiens frågeställningar och syfte: ”Fäders upplevelser 

innan förlossningen”, ”Fäders upplevelser senare under graviditeten och efter förlossningen”, 

”Sambanden mellan faderns och moderns depression”, ”Identifiering av depressionssymtom 

hos blivande och nyblivna fäder” och ”Stöd via pappagruppen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av resultatanalys.  
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Blivande fäders upplevelser innan förlossningen  

Blivande och nyblivna fäder beskriver olika känslor i samband med föräldraskap såsom 

känslor av overklighet, otillräcklighet och utanförskap (Finnbogadóttir et al., 2002). 

Depression ger isolerande konsekvenser som sociala, fysiska och psykiska förändringar och 

ansvar, samt en negativ inverkan gällande interaktionen mellan sina barn (Finnbogadóttir et 

al., 2002; J-Davey et al., 2006).  

Finnbogadóttir och medarbetare (2002) presenterar att fäder tydligt upplevde känslor av 

overklighet i början av moderns graviditet. Känslan uppkom när graviditetstestet visade 

positivt och perioden efteråt. Att två människor snart skulle bli tre upplevdes av fäderna som 

overkligt och oförståeligt (Finnbogadóttir et al., 2002). Finnbogadóttir och medarbetare 

(2002) belyste att fäder upplevde känslor av ångest och osäkerhet gällande framtiden. 

Fäder upplevde såväl negativa känslor som stress relaterat till maktlöshet och avsaknad av 

kontroll över situationen (Darwin et al., 2017; Finnbogadóttir et al., 2002). Darwin och 

medarbetare (2017) identifierade hos fäder även beteendeförändringar, 

koncentrationssvårigheter och stress, vilket fäderna beskrev vara relaterat till utmattning. 

I ett tidigt skede upplevde fäder en osäkerhet inför sin kommande fadersroll och frågade sig 

själva om det verkligen var föräldraskapet som de ville ha samt om de var redo för det. I detta 

skede identifierades rädslor och ångestkänslor (Finnbogadóttir et al., 2002). Hildingsson och 

medarbetare (2013) presenterade att cirka 14 % av fäderna drabbas av en 

förlossningsrelaterad rädsla. Dessa fäder visade sig senare ha en sämre hälsa och betraktade 

kvinnans graviditet och den kommande födseln och föräldraskapet som en svårighet 

(Hildingsson et al., 2013). 

Det var inte heller ovanligt att fäderna i början av graviditeten upplevde ett utanförskap 

(Finnbogadóttir et al., 2002). Utanförskapet tycktes bero på både kvinnans psykiska 

förändringar och bemötandet av vårdpersonal på både MVC och BVC (Finnbogadóttir et al., 

2002).  
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Blivande fäders upplevelser senare under graviditeten och efter förlossningen 

Fäderna upplevde under den senare delen av graviditeten och efter förlossningen en känsla av 

ett ökat ansvar och kontrollbehov för både sin egen livsstil och för införskaffandet av kunskap 

om det kommande föräldraskapet (Finnbogadóttir et al., 2002; J-Davey et al., 2006). Fäderna 

uttryckte också att de kände sig mer behövda av sin partner än tidigare (Finnbogadóttir et al., 

2002). 

Vidare identifierade Darwin och medarbetare (2017) att fäderna uttryckte att de förminskade 

svårigheterna de själva upplevt och istället fokuserade på kvinnans mående och utmaningar. 

En av fäderna förklarade detta med en stark medvetenhet kring att modern har det värre, 

varför faderns mentala ohälsa inte kunde legitimeras. Tendensen att undervärdera sin egen 

psykiska ohälsa uppmärksammades hos flera av de intervjuade fäderna.  

Darwin och medarbetare (2017) fann även skuldkänslor hos fäder som befann sig på sin 

arbetsplats, då upplevelsen hos denne var att modern lämnades ensam hemma. Fäderna 

beskrev såväl arbetsrelaterad stress och stress relaterat till att komma hem från arbetet och ta 

hand om ett trött barn, något som fäder upplevde som ”att det aldrig tar slut” (Darwin et al., 

2017, s 5). 

Finnbogadóttir och medarbetare (2002) beskrev att för fäderna hade de små sakerna i det 

vardagliga livet förändrats och fäderna valde andra prioriteringar inom både ekonomi och 

fritid än vad de tidigare gjort. De började sakta anpassa sig inför sin kommande fadersroll 

(Finnbogadóttir et al., 2002). När intervjuerna var genomförda uttryckte fäderna att de var 

redo för det nya livet. De visade en annan ömhet och uppmärksamhet än tidigare 

(Finnbogadóttir et al., 2002; J-Davey et al., 2006). En pappa i studien av Finnbogadóttir och 

medarbetare (2002) beskrev att han växte som människa och även som man. Känslan beskrev 

pappan som en oförneklig typ av bekräftelse.  

 

Samband mellan faderns och moderns depression  

Enligt Da Costa och medarbetare (2015) uppvisade cirka 13 % av fäderna depressiva symtom 

under partnerns tredje trimester. Fäder med lägre självförtroende inför sin kommande 

fadersroll löpte större risk att drabbas av depression i anslutning till det blivande och det 

nyblivna föräldraskapet och parrelationen hade även stor inverkan (Edhborg et al., 2005; 

Zhang et al., 2016).  
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Ett äktenskap med avsaknad tillfredställelse och med en bristfällig relation korrelerade med 

förekomsten av depression hos fäder enligt Zhang och medarbetare (2016).  

Fler bidragande faktorer som var associerade med blivande och nyblivna fäders depressiva 

symtom visade sig vara brist på stöd från partnern, depression hos partnern, låg 

utbildningsnivå, tidigare depressiva perioder, tidigare stressiga livshändelser, ekonomiska 

problem och svårigheter på arbetet (Massoudi et al., 2016).  

 

Letourneau och medarbetare (2010) beskriver ett särskilt samband mellan faderns och 

moderns depression och identifierade hos fäder symtom som ångest, trötthet, irritation, 

ledsamhet och aptitförändringar. Fäderna uppvisade tydliga tecken på depression och beskrev 

oro relaterat till moderns depression, hjälplöshet och bristen på strategihanteringar 

(Letourneau et al., 2010). En pappa i Finnbogadóttir och medarbetare (2002) beskrev att han 

ville befria modern, både fysiskt och psykiskt och att det i slutändan skulle innebära ett stort 

ansvar. Pappan beskrev att han ibland kände sig otillräcklig i situationen.  

 

Identifiering av depressionssymtom hos blivande och nyblivna fäder 

Fäder upplevde ett utanförskap inom såväl MVC och BVC men uttryckte också hur viktigt det 

var för dem att bli sedda och inkluderade av vårdpersonal i möten tillsammans med modern 

(Finnbogadóttir et al., 2002). En pappa beskrev i studien av Finnbogadóttir och medarbetare 

(2002) att vårdpersonalen under mötet med mamman och pappan endast hälsade på mamman. 

Därefter vände sedan samma vårdpersonal ryggen åt honom så att han var tvungen att skjuta 

sig framåt framför denne för att också kunna skaka hand. Under de första fem minuterna 

beskrev pappan att vårdpersonalen endast tittade på mamman och pratade med henne ensam.  

 

Fäder beskriver i studien av Finnbogadóttir och medarbetare (2002) en respektlös inställning 

hos vårdpersonalen, något som fick dem att känna sig kränkta under möten tillsammans med 

modern på MVC och BVC. Fäderna uttryckte att det var viktigt för dem att vara inkluderade 

under kvinnans graviditet. Ultraljudsundersökningen var för fäderna av stor betydelse då det 

var ett bevis på att fostret var på riktigt. Känslor av overklighet och utanförskap under 

ultraljudsundersökningen ersattes av lycka och tacksamhet för det kommande barnet 

(Finnbogadóttir et al., 2002).  
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Vårdpersonal är medvetna om att fäder riskerar att drabbas av PPD (Hammarlund et al., 

2015). Svårigheter ses dock i identifieringen av depressionssymtom, då denna hos blivande 

och nyblivna fäder upplevs som vag samt att kontakten fäder och vårdpersonal emellan är 

begränsad (Hammarlund et al., 2015; J-Davey et al., 2006). Vårdpersonal uttrycker att fäder 

sällan kontaktar vården angående sin ohälsa. Identifiering och insamling av information 

rörande fäders ohälsa sker ofta genom mödrar då fäder sällan berättar hur de mår. 

Informationen blir då tvetydig. Vårdpersonalen på MVC och BVC beskriver i allmänhet att 

vården främst riktas mot mödrar och barnet och inte på hela familjen. Rutiner för att upptäcka 

depression i samband med förlossning finns utvecklade för mödrar, men är kraftigt begränsat 

för fäders depression och välbefinnande. Därmed behövs en förbättrad samhällsmedvetenhet 

kring fenomenet PPD och dess inverkan på familjen (Hammarlund et al., 2015; J-Davey et al., 

2006).  

 

Sjuksköterskor önskar att EPDS-skalan valideras och att den i större utsträckning erbjuds till 

fäder (Hammarlund et al., 2015). Metoder, screeningverktyg och riktlinjer för hantering av 

fäders eventuella depressionssymtom saknas fortfarande på många ställen, vilket resulterar i 

att fäderna känner sig illa behandlade och håller sig borta från såväl MVC och BVC 

(Kamalifard et al., 2013). Prevalens av depression hos blivande och nyblivna fäder är omkring 

6,3 – 13,6 %, därmed anses det viktigt att fånga upp depressionssymtom hos fäder, likaså 

bedömning av riskfaktorer (Da Costa et al., 2015; Darwin et al., 2017; Hildingsson et al., 

2013; Kamalifard et al., 2013; Massoudi et al., 2016). I teorin kan dock depressionssymtom 

hos fäder identifieras om vårdgivare observerar barnen eftersom att Hammarlund och 

medarbetare (2015) beskriver att depression hos fäder efter barnets födsel visat sig vara 

förknippad med en negativ påverkan på barnets livsutveckling.  

 

Stöd via pappagruppen  

Socialt och äktenskapligt stöd har enligt Zhang och medarbetare (2016) en roll i att minska 

depression hos fäder. Dessutom identifierades ett dåligt självförtroende ha ett samband med 

förekomsten av depressionssymtom hos fäder.  

 

Under övergångstiden då männen var på väg att bli fäder förändrades de sociala relationerna 

delvis. De upplevde att de inte kunde genomföra saker de tidigare gjort (Finnbogadóttir et al., 

2002). Här blev ”pappagruppen” viktig för fäderna då det var ett forum för att träffa män i 

liknande situation.  
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Pappagruppens positiva effekter styrks av J-Davey och medarbetare (2006) som presenterade 

att fäder upplevde att pappagruppen var en möjlighet att få uttrycka sina erfarenheter och 

känslor med människor som hade liknande upplevelser.  

 

Förändringen av sociala relationer uttrycktes av fäderna vara förknippad med rädsla för att 

förlora sitt gamla liv och sina gamla vänner som inte hade barn, medan vissa upplevde en 

känsla av hög status och solidaritet i sin nya papparoll (Finnbogadóttir et al., 2002).  

 

DISKUSSION 

Studiens resultat visar att blivande och nyblivna fäder kan drabbas av depressionssymtom i 

samband med partnerns graviditet och efter barnets födsel. Fäderna upplever en mängd olika 

känslomässiga och beteendemässiga yttringar (Darwin et al., 2017; Finnbogadóttir et al., 

2002; Letourneau et al., 2010). Tydliga faktorer för att fäder riskerar att drabbas av 

depressionssymtom beskrivs bland annat vara ett lägre självförtroende inför sin kommande 

fadersroll (Massoudi et al., 2016; Zhang et al., 2016). Fäder uttrycker i Finnbogadóttir och 

medarbetare (2002) känslan av osäkerhet inför sin kommande fadersroll. Under den senare 

delen av graviditeten uttryckte fäderna att de växte som människor och att de upplevde ett 

ökat ansvar inför det kommande föräldraskapet (Finnbogadóttir et al., 2002).  

 

En risk för parsjuklighet mellan föräldrarna identifierades då depressionssymtom hos den ena 

partnern påverkar den andra (Letourneau et al., 2010; Zhang et al., 2016). Dessutom visade 

sig parsjuklighet vara associerad med saknad av tillfredställelse i äktenskapet och en 

bristfällig relation (Zhang et al., 2016). Depression hos föräldrarna visade sig kunna leda till 

negativa konsekvenser för både interaktionen mellan barn och förälder och för barnets 

livsutveckling (Hammarlund et al., 2015).  

 

Fäders eventuella depressionssymtom upplevs av sjuksköterskor som svårupptäckt och vag, 

därmed behöver rutiner och verktyg för identifiering av depression etableras då cirka 6,3 – 

13,6 % av blivande och nyblivna fäder drabbas av depression (Da Costa et al., 2015; Darwin 

et al., 2017; Hammarlund et al., 2015; Hildingsson., 2013; J-Davey et al., 2006; Kamalifard., 

2013; Massoudi et al., 2016). Vidare uttrycker vårdpersonal behovet av kontakt med fäder då 

upplevelsen är att fäder sällan kontaktar vården på egen hand (Hammarlund et al., 2015).  
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Studiens resultat visar att fäder önskar och utrycker ett starkt behov av att bli sedda och 

inkluderade av vårdpersonal på MVC och BVC (Finnbogadóttir et al., 2002). Kontakten fäder 

och vårdpersonal emellan måste utvecklas då fäder uttryckt ett utanförskap.  

Pappagruppen skattas av fäder mycket högt, då fäderna fick möjligheten att möta andra fäder 

som befann sig i liknande situation. I pappagruppen kunde fäderna dela med sig med av sina 

erfarenheter och känslor med andra fäder (Finnbogadóttir et al., 2002).  

 

Resultatdiskussion 

Inledningsvis presenterades i bakgrunden uppfattningen om att omkring 6-10 % av blivande 

och nyblivna fäder drabbas av PPD (Cameron et al., 2016; Massoudi et al., 2013; Paulson & 

Bazemore, 2010). Litteraturstudiens resultat indikerar ett bredare spektrum och visade att 

blivande och nyblivna fäder drabbas i en utsträckning av 6,3 - 13,6 % (Da Costa et al., 2015; 

Darwin et al., 2017; Hildingsson et al., 2013; Kamalifard., 2013; Massoudi et al., 2016). 

Enligt Cameron och medarbetare (2016) varierade prevalensen av depression hos fäder 

beroende på undersökningsplats. Nordamerikanska studier rapporterade omkring 13 %, 

medan prevalensen i Europa och Australien var lägre. 

 

Blivande och nyblivna fäder upplever och beskriver depression i vardagen 

Studien visar att blivande och nyblivna fäder upplever både positiva och negativa känslo- och 

beteendemässiga yttringar före, under och efter barnets födelse (Da Costa et al., 2015; Darwin 

et al., 2017; Finnbogadóttir et al., 2002; Letourneau et al., 2010). Tydliga riskfaktorer för 

fäder att drabbas av depressionssymtom har visat sig kunna vara allt ifrån ett lägre 

självförtroende inför sin kommande fadersroll till att leva tillsammans med en partner som 

lider av depression (Leung et al., 2016; Massoudi et al., 2013; Zhang et al., 2016). 

 

Resultatet överensstämmer med Matthey, Barnett, Howie och Kavanagh (2001) som beskriver 

en fara att endast fokusera på begreppet depression. Matthey och medarbetare (2001) belyste 

vikten av att känna till att ångest och depression överlappar varandra. En tidigare historik av 

ångestsymtom kan innebära en större riskfaktor för att utveckla postpartum depression. 

Matthey och medarbetare (2001) föreslår en ny formulering av begreppet PPD till PMD 

(Postnatal mood disorder). Begreppet PPD anses inte vara relevant då ångest många gånger är 

ett genombrytande tecken på depression (Matthey et al., 2001).  
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Sambandet mellan fäder och mödrars depression 

Studiens resultat visar att depression hos modern har ett samband med depressionssymtom 

hos fäder och de psykologiska symtomen är förknippade med flera aspekter av båda 

föräldrarnas försämrade välbefinnande (Letourneau et al., 2010; Leung et al., 2016; Luoma et 

al., 2013; Massoudi et al., 2013; Massoudi et al., 2016; Zhang et al., 2016). Da Costa och 

medarbetare (2015) fann att omkring 13 % av blivande och nyblivna fäder uppvisar 

depressiva symtom under moderns tredje trimester av graviditeten. Litteraturstudiens resultat 

styrker även bilden av att depression hos modern är en riskfaktor som resulterar i en ökad 

prevalens av depressionssymtom hos fadern (Letourneau et al., 2010; Leung et al., 2016; 

Luoma et al., 2013; Massoudi et al., 2013; Massoudi et al., 2016; Zhang et al., 2016). 

Sammantaget sågs behovet att av vårdpersonal uppmärksamma och inkludera fadern i såväl 

samtal som vid screening av depressionssymtom (Statens folkhälsoinstitut, 2003).   

Litteraturstudiens visar på att det finns ytterligare faktorer som korrelerar med förekomsten av 

depression hos fäder. Ett äktenskap med saknad av tillfredsställelse visade sig enligt Zhang 

och medarbetare (2016) korrelera med förekomsten av depression hos fäder. Ett lågt stöd från 

partnern beskrevs som en riskfaktor för depressionssymtom hos blivande och nyblivna fäder 

(Massoudi et al., 2016; Zhang et al., 2016). Resultatet styrkas av Leung och medarbetare 

(2016) som identifierade att stöd för blivande och nyblivna föräldrar är en skyddande faktor 

som leder till att föräldrapar i mindre utsträckning drabbas av depression. När både fäder och 

mödrar uppvisar depressiva symtom kan det resultera i att båda får svårigheter att orka med 

barnet (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Därmed finns det goda skäl att uppmärksamma och 

inkludera båda föräldrarna före, under och efter barnets födelse (Statens folkhälsoinstitut, 

2003).  

 

Resultatet överensstämmer med Leung och medarbetare (2016) som indikerade likheterna av 

fäders och mödrars behov, det vill säga behovet av support, ekonomisk trygghet och ett 

tidigare liv som varit fritt från stressrelaterade händelser. Behovet av stöd ses i resultatet, där 

fäder vittnar om depressionssymtom. Symtombildens ses tydligt i Letourneau och 

medarbetare (2010) vilka hos fäder som levde med mödrar med PPD, fann depressiva symtom 

såsom ångest, tid- och energibrist, irritabilitet, nedstämdhet, aptitförändringar och tankar om 

att skada sig själv eller barnet. 
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Stöd och identifiering av depressionssymtom hos blivande och nyblivna fäder  

Studien visar att det finns stödjande faktorer för att främja hälsa hos blivande och nyblivna 

fäder. Positiva faktorer visade sig vara pappagrupper och ett förhållningssätt som syftar till att 

inkludera både mödrar och fäder då depressionssymtom hos den ena partnern påverkar den 

andra. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att målet definieras som att 

uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för alla människor. Vård ska ges med respekt 

för alla människors lika värde och för individens värdighet. Hälso- och sjukvårdens mål går 

hand i hand med mödrahälsovårdens mål (Socialstyrelsen, 2014a). 

Fädernas betydelse för mödrars och för det kommande barnets hälsa har på senare tid fått 

större betydelse och uppmärksammats inom vården enligt WHO (i Socialstyrelsen, 2014a). 

Utifrån ett traditionellt perspektiv har mödravårdens fokus varit på den gravida kvinnan och i 

mindre utsträckning, eller inte alls på fadern (Socialstyrelsen, 2014a). Besöken på BVC utgörs 

till 70 % av mödrar, fäder å andra sidan medverkar på BVC mellan 26-40 % av besöken 

(Stockholms läns landsting, 2016). Förklaringen kan vara att fäder känner sig osynliga och 

upplever ett utanförskap på såväl MVC som BVC (Socialstyrelsen, 2014a; Stockholms läns 

landsting, 2016). Utanförskapet tycks bero på flera aspekter, exempelvis moderns psykiska 

förändringar, kompetensen och bemötande av vårdpersonal, bristen av manliga sjuksköterskor 

och den bristfälliga kontakten fäder och sjuksköterskor emellan (Finnbogadóttir et al., 2002; 

Stockholms läns landsting, 2016).  

Studien visar att vårdpersonal på MVC och BVC är medvetna om att fäder också riskerar att 

drabbas av PPD. Hammarlund och medarbetare (2015) beskriver dock i sin studie att 

vårdpersonal upplever att depressionssymtom hos blivande och nyblivna fäder är 

svårupptäckta. Vårdpersonal uttryckte att fäder sällan kontaktar vården på egen hand rörande 

sin ohälsa och förklarar att identifieringen av ohälsa oftast sker via modern. Papparapporten (i 

Stockholms läns landsting, 2016) beskriver att sjuksköterskor ser samtalet med fäder som en 

självklarhet och att när samtal med fäder väl sker, upplevs samtalet som okomplicerat. 

Sjuksköterskors upplevelser består av att de fick fädernas förtroende och att fäderna öppnade 

upp sig under samtalen vilket sjuksköterskorna upplevde som tacksamt.  

 

Studien visar att samtal för mödrar har fokus på barnets livsutveckling, hälsa och 

personlighet. Sjuksköterskor beskrev dock i papparapporten (i Stockholms läns landsting, 

2016) att fäder i större utsträckning tar upp ovana samtalsämnen.  
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Samtalet med fäder handlade exempelvis om familjelivet, hur fäderna skulle kunna räcka till 

för både partnern, barnet och sitt arbete (Stockholms läns landsting, 2016). Att fäder enligt 

sjuksköterskor ”öppnar upp sig och visar förtroende” kan sättas i relation med studien av 

Finnbogadóttir och medarbetare (2002), som beskrev fäders starka behov av att bli sedda av 

vårdpersonal. 

 

Sjuksköterskor stöter på närstående till blivande och nyblivna fäder varje dag, i form av mor- 

och farföräldrar, syskon, vänner, arbetskollegor och socialt i egna familjer (Melrose, 2010). 

Genom att förespråka införandet av information om fäders depressionssymtom i samband 

med barnafödande, kan det resultera i en stimulering av medvetenhet. Information genom 

broschyrer i väntrum på sjukhus eller på vårdcentraler kan ge upphov till en ökad 

medvetenhet hos allmänheten (Melrose, 2010).  

 

Identifiering av depressionssymtom  

Studien visar att riktlinjer och screening verktyg för hantering av blivande och nyblivna fäders 

eventuella depressionssymtom fortfarande saknas på många ställen, vilket resulterar i att fäder 

känner sig illa behandlade och håller sig undan (Kamalifard et al., 2013). Utvecklade rutiner 

för att identifiera depression hos mödrar finns, men är bristfälliga för blivande och nyblivna 

fäder (J-Davey et al., 2006).  

 

Studien motiverar att fäders depressionssymtom bör identifieras och uppmärksammas då 

depression innebär konsekvenser för den drabbade, för partnerns och för barnet (Cameron et 

al., 2016; Letourneau et al., 2010; Leung et al., 2016; Luoma et al., 2013; Massoudi et al., 

2013; Massoudi et al., 2016; Ramchandani et al.. 2008; Statens folkhälsoinstitut, 2003; Zhang 

et al., 2016). Massoudi och medarbetare (2013) beskriver att stöd och screeningverktyg för 

blivande och nyblivna fäders depressionssymtom bör etableras snarast. Vårdgivare behöver 

aktivt involvera fäder (Leach et al., 2016; Melrose, 2010; Paulson & Bazemore, 2010; 

Ramchandani et al., 2008; Tohotoa et al., 2012). För att fånga upp mödrars eventuella tecken 

på depression i tidigt skede används främst EPDS (Luoma et al., 2013; Massoudi et al., 2013; 

Melrose, 2010).  EPDS har i Sverige testats på fäder men problematiseras av Massoudi och 

medarbetare (2013) på grund av verktygets tillförlitlighet då tecken finns på att EPDS 

identifierar mer ångesttillstånd, oro och nedstämdhet än depression hos blivande och nyblivna 

fäder.  
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I papparapporten (i Stockholms läns landsting, 2016) beskriver sjuksköterskor en önskan om 

att EPDS blir mer användbar för blivande och nyblivna fäder.  

 

Identifiering och screeninginstrument behöver särskilt etableras för blivande och nyblivna 

fäder då depression hos fäder kan resultera i allvarliga konsekvenser för barnets 

livsutveckling (Ramchandani et al., 2008). Därmed anses det viktigt att fånga upp fäders 

eventuella depressionssymtom, likaså att bedöma riskfaktorer (Hammarlund et al., 2015; 

Kamalifard et al., 2013; Statens folkhälsoinstitut, 2003). Ramchandani och medarbetare 

(2008) fann i sin studie att pappors depressiva symtom efter barnets födsel var starkt 

associerad med senare psykiatriska störningar hos barnet från tre till sju års ålder. De 

psykiatriska störningarna som identifierades hos barnen kunde visa sig som beteende- och 

uppförandeproblem, trotssyndrom och sociala svårigheter (Ramchandani et al., 2008).  

 

Barnhälsovården och vården i stort har en viktig roll i att förebygga svårigheter gällande 

samspelet barn och förälder emellan (Socialstyrelsen, 2014b). En ytterligare uppgift är att 

främja relationen mellan barn och förälder samt att få föräldrarna att förstå det lilla barnets 

egenheter, temperament, signaler, behov och reaktioner på intryck. Det lilla barnet är 

beroende av sina föräldrar. Ju yngre ett barn är, desto mer sårbart och beroende är det av sina 

föräldrar (Socialstyrelsen, 2014b). Barn har en medfödd förmåga att knyta an till sina 

närmaste och för att ett barn ska kunna få sina behov tillgodosedda måste föräldrarna vara 

fysiskt och känslomässigt tillgängliga. Om inte föräldrarna mår bra eller får sina universella 

behov tillgodosedda kommer inte heller barnets behov tillgodoses (Kirkevold, 2000). Om 

barnet inte upplever trygghet försvagas anknytningen och barnets livsutveckling riskerar då 

att hämmas (Hammarlund et al., 2015; Ramchandani et al., 2008; Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Pappagrupper 

Frånvaro av stöd för fäder visade sig i litteraturstudiens resultat vara en riskfaktor, något som 

styrks av Leung och medarbetare (2016). Tohotoa och medarbetare (2012) identifierade att 

utbildningsgrupper för blivande fäder var ett sätt att träffa andra som befann sig i liknande 

situation. Utbildningsgrupperna agerade som forum för blivande fäder att diskutera 

upplevelser och erfarenheter och tillsammans lära sig strategier och ångesthantering (Tohotoa 

et al., 2012). Med hjälp av förberedelse inför barnets födsel kan den förlossningsrelaterade 

rädslan hämmas hos fäder och istället kan den kommande förlossningen omvandlas till en mer 

positiv upplevelse (Bergström, Rudman, Waldenström & Kieler, 2013).  
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Studien visar att fäder undviker allt för känslosamma och djupgående samtal med vänner. 

Orsakerna till detta antas vara maskulina normer och strukturer i samhället. Därmed blir 

pappagrupper ännu viktigare för fäder då forumet värderas högt och anses normaliserande 

(Finnbogadóttir et al., 2002; J-Davey et al., 2006; Stockholms läns landsting, 2016). Fäderna 

beskrev i Finnbogadóttir och medarbetare (2002) att de sociala relationerna förändrades under 

graviditeten då männen inte längre befann sig på samma nivå som sina vänner. En nybliven 

pappa beskrev i Stockholms läns landsting (2016) svårigheten med att samtala med gamla 

vänner. Han beskrev att när han pratade med en nära vän så tog de oftast en öl och kollade på 

fotboll i bakgrunden och att det var svårt att nysta in känslomässiga samtal på ett bra sätt. Han 

menade att det alltid var en grabbig stämning i bakgrunden. Pappan beskrev att han sällan 

ringde en nära vän och frågade om de skulle ta en fika och prata om känslor och att han 

behövde stöd. Han beskrev att snacket i kompisgänget inte gick till på det viset (Stockholms 

läns landsting, 2016). 

 

Stödjande samtal och föräldrastöd  

Studien pekar på behovet av stödjande samtal riktade till båda föräldrarna. Dessa samtal har 

som mål att stödja människor att hantera sina problem och sitt liv och kan hjälpa människor 

att förstå hur en depression utvecklas (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Vid en depression kan 

en person få svårigheter att kontrollera sitt liv.  

För att kunna hantera svårigheterna kan man få hjälp att återfå kontrollen över sitt liv med 

stöd av en profession som lyssnar och som erbjuder en trygg miljö där man får lov att visa 

sina känslor (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 

 

Socialstyrelsen (2015) presenterar en studie som visade att beteendeproblem hos barn och 

ungdomar minskar med 92 % om föräldrarna deltagit i ett föräldrastödsprogram. Föräldrarna 

som deltog i föräldrastödsprogrammet blev mindre stressade, hade ett mindre bestraffande 

beteende mot sitt/sina barn, fick färre aggressiva utbrott och hade färre depressiva symtom 

samt mindre negativa reaktioner på beteenden hos barnen (Socialstyrelsen, 2015). 
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I denna tid av förändring finns behov av support och stöd, både från partnern och av 

samhället. Behovet av stöd gentemot modern har länge varit uttalat (Socialstyrelsen, 2014a). 

Nyligen har dock fäders behov genom forskning identifierats mer grundligt, dock inte 

tillgodosetts tillräckligt (Cameron, Sedov & Tomfohr-Madsen, 2016; Leach et al., 2016; 

Massoudi, Hwang & Wickberg, 2013; Paulson & Bazemore, 2010). 

 

Rutiner och screeningverktyg för att identifiera depression, ångest och nedstämdhet hos fäder 

har testats i form av EPDS (Massoudi et al., 2013). EPDS har en god träffsäkerhet när 

screening utförs efter trolig depression, samtidigt som studien visar att fäder uttrycker mer oro 

och ångest. En förklaring är att EPDS identifierar och har en hög specificitet gällande 

depression, men hos män fångar upp mer oro, ångest och nedstämdhet, vilket leder till högre 

krav hos psykiatrikern som utför den kliniska bedömningen (Massoudi et al., 2013; 

Rikshandboken, 2017).  

 

Teoretisk referensram  

Virginia Henderson (i Kirkevold, 2000) redogör för sjuksköterskans speciella funktion att 

tillgodose mänskliga universella behov. Relaterat till fäder med depressionssymtom innebär 

det för sjuksköterskan att erbjuda information, stöd och hjälp med att hantera den nya livsstil 

och ansvar ett föräldraskap innebär, samt att möta fäders behov av välbefinnande. Henderson 

menar att sjuksköterskans speciella funktion är att hjälpa alla individer, friska som sjuka, med 

vissa omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa och tillfrisknande (i Kirkevold, 2000). 

Sjuksköterskor önskar i papparapporten (i Stockholms läns landsting, 2016) att erbjuda fäder 

enskilda samtal och hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder.  

 

Sjuksköterskan har som uppgift enligt Henderson (i Kirkevold, 2000) att hjälpa de människor 

som saknar kännedom och vilja att ansvara över sina mänskliga behov, såsom exempelvis 

blivande och nyblivna fäder med depression. För att individens behov ska kunna tillgodoses 

behöver omvårdnaden ha en utgångspunkt från patientens upplevelse (i Kirkevold, 2000), och 

relaterat till fäder med depression kanske erbjudas stödsamtal och vägledning till 

pappagrupper eller psykolog. För att fäders behov ska kunna tillgodoses behöver dessa 

inkluderas aktivt redan under graviditeten, detta för att fäders egna upplevelser ska ha chans 

att uppmärksammas. Fäder kontaktar sällan vården på egen hand utan information om faderns 

hälsa kommer många gånger från modern vilket gör informationen tvetydig (Hammarlund et 

al., 2015).  
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Genom att inkludera fäder redan under graviditeten kommer sjuksköterskor att kunna 

tillgodose fäders eventuella behov av omvårdnad då fäder själva kan berätta om sina 

upplevelser.  

 

Sjuksköterskans omvårdnad blir behövd och viktig när individen själv inte kan upprätthålla en 

hälsofrämjande livsstil med egen kraft, enligt Hendersson (i Kirkevold, 2000). Det är viktigt 

att sjuksköterskor innehar god kompetens för att bemöta fäders behov, likaså fäders sårbarhet. 

 

Metoddiskussion 

Artiklarna som valdes ut skulle vara publicerade efter år 2000, detta för att erhålla relativt 

aktuell forskning. Samtliga inkluderade artiklar fick höga poäng genom Forsberg och 

Wengströms kvalitativa och kvantitativa (2013) kvalitetsgranskningsmallar. Artiklarnas höga 

poäng kan bero på att forskningsområdet är smalt och att författarna endast valde att läsa 

artiklar som hade en titel och ett abstract som passade in till föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Tjugotvå artiklar kvalitetsgranskades och elva artiklar valdes ut till 

resultatdelen. De resterande elva artiklarna som exkluderades från resultatet ansågs inte ha 

tillfredsställande information, utan hade istället ett innehåll vilket inkluderades i bakgrund- 

och diskussionsdelen.  

 

Material till studiens syfte och frågeställningar har stundtals berört PPD hos mödrar istället 

för bara hos fäder. Antalet kvalitativa intervjustudier vilka beskriver hur fäder med depression 

mår och lever sin vardag, har varit mycket få i granskade databaser. Forskningsområdets 

begränsning styrks av en bibliotekarie på medicinska fackbiblioteket på Visby lasarett.  

 

Vidare identifierades PPD som begrepp att användas på både fäder och mödrars 

depressionstillstånd i anslutning till förlossning. Genom vidare granskning av artiklar 

definierades PND (Postnatal depression) och PMD (Postnatal mood disorder) som begrepp 

och definition av depression hos fäder, både blivande och nyblivna.  

De nya begreppen ansågs relevant till föreliggande studie då flertalet artiklar identifierat 

depression hos fäder redan innan och under förlossning, samt ångestsymtom och mer 

övergripande psykisk ohälsa i perioden efter förlossningen.  
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Svagheter med denna studie är till största del kopplade till insamlad data. Genom sökning i 

tillgängliga databaser uppnåddes inte datamättnad och få studier svarade direkt på 

litteraturstudiens frågeställningar. I införskaffat material har information om fäders eventuella 

depression i samband med barnets födsel eftersökts. Det har dock visat sig att även i studier 

som belyser fäders depression har moderns psykiska ohälsa förklarats. Det är mycket få 

studier som endast handlar om blivande och nyblivna fäders depression vilket ses som en 

svaghet. Olikheterna i terminologin gällande depression hos fäder ses som ytterligare en 

svaghet i föreliggande studie. Variationen och utbudet av termer vilka förklarar depression, 

depressionssymtom och psykisk ohälsa hos blivande och nyblivna fäder anses av författarna 

ge upphov till risk för begreppsförvirring. Denna bristande konsensus anses bero på att 

depression hos fäder är relativt outforskat, vilket även det inkluderas som svaghet. 

 

Föreliggande studies styrka var att granskat material erhöll hög kvalitet enligt Forsberg och 

Wengströms kvalitativa och kvantitativa kvalitetsgranskningsmallar (2013). Under 

insamlingen av information har varierade sökord använts och en majoritet av artiklarna 

återkom under sökningarna. De mest relevanta artiklarna som låg till grund för studiens 

resultat har under majoriteten av sökningarna påträffats. Studiens styrka var att stöd 

inhämtades av medicinsk fackbibliotekarie på Visby lasarett vilket gav författarna en 

sekundär bedömning av sökningens korrekthet. Artiklarna som användes i litteraturstudien 

följde etiska principer och var granskade av en etisk kommitté vilket kan ses som en styrka. 

Artiklarna granskades även objektivt och översattes till svenska utan att texten förvanskades. 

 

Klinisk relevans  

Denna studie har visat att fäder, precis som mödrar, riskerar att drabbas av 

depressionssymtom före, under och efter förlossningen. Genom att implementera denna 

studies resultat i verksamheter som möter fäder och mödrar i anslutning till föräldraskap nås 

förhoppningsvis en förståelse av vikten att möta och inkludera fäder specifikt och gärna 

enskilt. Den föreliggande studien har även visat att fäders depression påverkar partnern och 

kan hämma barnets livsutveckling. Genom att förmedla kunskapen om depressionssymtom 

hos fäder skulle det innebära en förbättrad omvårdnad med fokus på både fäders och mödrars 

depression. Om ett validerat, etablerat screeninginstrument utvecklades för att identifiera 

blivande och nyblivna fäders psykiska ohälsa, skulle det kunna resultera i att prevalens av 

depression hos fäder påvisades och bli mer uppmärksammat.  
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Genom att fäder erbjuds ett screeninginstrument skulle omvårdnadsåtgärder kunna sättas in i 

tid vilket underlättar för fädernas involvering och aktivt deltagande i graviditeten och i barnets 

livsutveckling.  

 

Känslan av utanförskap som fäder har beskrivit kommer att kunna minskas om fäderna blir 

sedda och inkluderade av såväl sjuksköterskor som annan vårdpersonal. Fäders lidande och de 

negativa effekterna på parrelationen och barnet förminskas om fäders depressionssymtom 

behandlas. Slutligen blir vården och dess miljö förbättrad eftersom alla människor har rätt till 

lika vård. Ingen människa ska någonsin kränkas eftersom att alla människor har lika värde 

(SFS, 1982:763).  

 

Behov av vidare forskning 

Litteraturstudiens resultat har kommit att påtala behovet av omvårdnad riktade till blivande 

och nyblivna fäder relaterat till förekomsten av depressionssymtom i populationen. Vidare har 

arbetet givit insikt i att forskning som rör fäders hälsa är begränsat samt relativt nytt. Flertalet 

kvalitativa intervjustudier som syftar till att beskriva fäders mående i olika skeenden av 

föräldraskap är motiverat, inte minst i anslutning till pappaledighet. Vidare är det utifrån 

litteraturstudiens resultat motiverat att screeningverktyg och skattningsskalor behöver 

studeras, men också etableras för att kunna identifiera fäders depressionssymtom.  

Barnets livsutveckling har visat sig påverkas negativt på grund av fäders depressionssymtom. 

Mer forskning som identifierar hur depression hos fäder påverkar barnets livsutveckling är 

motiverat.  

SLUTSATS  

Blivande och nyblivna fäder riskerar att drabbas av depression innan, under och efter 

förlossningen. Depressionssymtom är förknippat med destruktiva tankar och 

beteendeförändringar, vilka förutom att påverka faderns vardag, innebär negativa 

konsekvenser för familjen och för barnet. Riskfaktorer, bland annat depression hos partnern, 

har identifierats kunna öka risken ytterligare för depression hos fäder. Screening och strategier 

för att identifiera blivande och nyblivna fäders depression är motiverat, men har bevisats vara 

otillräckliga. Rutiner, omvårdnad och kompetens att inkludera fäder behöver förbättras inom 

MVC och BVC. Pappagrupper värderas högt och har visat sig normalisera tillvaron hos 

nyblivna fäder.  
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correlates in 
a 
population-
based 
Swedish 
study.  

Syftet var att 
undersöka 
förekomst och 
korrelation av 
depression hos 
nyblivna fäder.  

Design: 
Intervjustudie.   
Utfallsmått: 
Fäders postnatala 
depression, 
korrelationer.  
Datainsamlings
metod: Intervjuer 
och frågeformulär 
(EPDS, SPSQ, 
DSM-IV).  
Dataanalys: 
Chi2-test, 
Fisher’s test, 
Spearman’s 
coefficient, 
univariata och 
multipla 
logistiska 
regressions-
modeller och 
Nagelkerke’s R2.  

Inklusionskriterier: 
Svensktalande par tre 
månader postpartum 
som levde tillsammans 
och som hade ett nyfött 
barn.  
Exklusionskriterier: 
Par som ej var 
svensktalande och som 
inte levde tillsammans 
och som inte hade ett 
nyfött barn.  
Antal deltagare: 1268 
Antal bortfall: 254 

6,3 % av 
fäderna visade 
symtom på 
depression och 
förekomsten av 
svår depression 
var hos fäderna 
1,3 %.  

Hög 
15/18  
poäng.  

Zhang, Y-P., 
Zhang, L-L., 
Wei, L-L., 
Zhang, Y., 
Zhang, C-L. & 
Caroline, P.  
(2016).  
Kina.  

Postpartum 
depression 
and the 
psycho-
social 
predictors 
in first-time 
fathers from 
north-
western 
China.  

Syftet var att 
undersöka 
förekomsten 
och prediktorer 
av depressiva 
symtom hos 
förstagångs 
fäder.  

Design: 
Longitudinell 
studie.  
Utfallsmått: 
Postpartum 
depression, 
förstagångs fäder.  
Datainsamlings
metod: 
Frågeformulär 
(EPDS, PSOC, 
KMSS).  
Dataanalys: K-S 
test, icke 
parametriskt test, 
Chi2-test och 
Spearman’s.  

Inklusionskriterier: 
Talade flytande 
mandarin, var 
gifta/levde tillsammans, 
hade ett friskt nyfött 
barn, förstagångs fäder.  
Exklusionskriterier: 
Modern skulle ej ha 
problem under den 
prenatala perioden.  
Antal deltagare: 180 
par (360 personer) 
Antal bortfall: 36 par 
(72 personer).  

21,1 % av 
fäderna tre 
dagar 
postpartum, 
20,4 % efter två 
veckor och 13,6 
% sex veckor 
postpartum 
indikerade 
tecken på PPD. 
Äktenskaplig 
tillfreds-
ställelse och 
moderns 
depressiva 
symtom var de 
främsta 
prediktorerna 
för PPD hos 
fäder.  
 

Hög 
15/18 
poäng.  
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