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Sammanfattning
Syftet med den föreliggande litteraturstudien var dels att beskriva hur faderlig
postpartumdepression påverkade familjens livssituation samt att beskriva vilka tecken
och riskfaktorer som fanns för faderlig postpartumdepression. Empiriska vetenskapliga
artiklar söktes i databasen Medline (PubMed) och fjorton artiklar valdes ut. Artiklarna
kvalitetsgranskades avseende urval och bortfall och tabeller över studiernas metod- och
resultatbeskrivning sammanställdes. I den föreliggande studiens resultat framkom att en
ökad risk för ”parsjuklighet” fanns och även barnen påverkades, då barn till
deprimerade fäder i högre grad riskerade att drabbas av temperamentsproblem.
Deprimerade fäder upplevde det svårare att hantera sitt barns temperament. Fäderna
blev mer irriterade och hade mindre tålamod för barnet vilket gav färre positiva
föräldra-barn interaktioner, vilket i sin tur påverkade barnens vokabulära utveckling
negativt. I den föreliggande studiens resultat framkom även att fadern kan uppvisa
känslomässiga yttringar i form av exempelvis irritation och ilska som tecken på
postpartumdepression samt att prenatal depression var en riskfaktor för fadern att
drabbas av postpartumdepression. Ingen av de granskade studierna bedömdes ha låg
kvalitet och endast två studier bedömdes ha medelkvalitet efter utförd granskning.
Författarna till föreliggande studie anser att depression hos fadern bör identifieras och
uppmärksammas eftersom tillståndet inte bara kan få konsekvenser för partnern utan
även för barnets välbefinnande och utveckling.

Nyckelord: Faderlig postpartumdepression, Familj, Livssituation, Riskfaktorer,
Förebygga.

Abstract
The purpose of this literature study was partly to describe how paternal postpartum
depression effects the life situation of the family and to decribe which signs and risk
factors that exist for paternal postpartum depression. Empirical articles were searched in
Medline database (PubMed) and fourteen articles were selected. The articles were
reviewed for quality regards the selection and dropping. Tables of the articles method
and result description was compiled. Result of the present study revealed that an
increased risk of "couple morbidity" existed and even the children were affected.
Children of depressed fathers were more likely to have temperament problems.
Depressed fathers felt difficulties in dealing with their childs temperament. The fathers
became more irritable and had less patience for the child which resulted in fewer
positive parent-child interactions, which in turn affected the children's vocabulary
development negatively. The results of the present study also revealed that the father
may display emotional expressions in the form of irritation as well as anger as a sign of
postpartumdepression and that prenatal depression was a risk factor for the father to
suffer from depression. After performed review none of the selected studies were
judged to have low quality and only two studies were judged to have medium quality.
The authors of the present study consider that depression in the father should be
identified and addressed, since depression not only can have consequences for the
partner but also on the child's welfare and development.

Keywords: Paternal postpartum depression, Family, Life situation, Risk factors,
Prevention.
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1. Introduktion
Frågor gällande föräldraskap har behandlats i mer än 50 år, med störst fokus på
mödrarnas erfarenheter och upplevelser (De Montigny & Lacharité 2004). Studier om
fäder tenderade att begränsa sig till att utforska prevalensen gällande sjukdomar och
lidande som uppkommer vid faderskap (Freeman 1951, Towne & Afterman 1955,
Wainwright 1966). Forskning på fäders upplevelse av graviditeten, förlossningen och
barnsängen (de första sex veckorna efter en förlossning) började framträda först i mitten
av 1970-talet (Fein 1976, Wente & Crockenberg 1976, Bittman & Zalk 1978, Parke &
Sawin 1978). Forskningen på fädernas upplevelser har sedan dess sakta ökat och det blir
allt tydligare att män, precis som kvinnor, kan drabbas av depression i samband med
förlossningen (Goodman 2004, Field et al. 2006, Kim & Swain 2007, Schumacher et al.
2008, Melrose 2010, Nazareth 2011).

1.1 Begreppet depression
Diagnosen för egentlig depression, den vanligaste formen av depression, enligt det
psykiatriska diagnossystemet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder) innebär att patientens symtom överrensstämmer med minst fem av nio
uppställda kriterier under en period av två veckor varav något av de tre symtomen
nedstämdhet, klart minskat intresse eller minskad glädje måste förekomma. De nio
kriterierna för egentlig depression är 1: nedstämdhet, 2: klart minskat intresse eller
minskad glädje, 3: betydande viktnedgång eller viktuppgång (mer än 5 procent per
månad), 4: sömnstörning varje natt, 5: psykomotorisk agitation (oroligt beteende) eller
hämning, 6: svaghetskänsla eller brist på energi, 7: känslor av värdelöshet eller
skuldkänslor, 8: minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet och 9:
återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar, -planer, -försök
(FASS 2010).
Flertalet av kriterierna för egentlig depression stämmer in med upplevelsen av att bli
förälder, till exempel skriver De Montigny och Lacharité (2004) att upplevelsen av
utmattning är den mest signifikanta händelsen (69 % av de 13 fäderna som deltog i
studien) under postpartumperioden/barnsängen. Det är en anledning till varför det är
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viktigt att kunna särskilja på vad som är normalt och vad som är en del av en depression
(De Montigny & Lacharité 2004).

1.2 Postpartumdepression
Depression i samband med förlossningen är ett ganska nytt begrepp när det kommer till
män och det finns därför ingen allmän benämning utan flera olika begrepp används för
att förklara samma sak. Schumacher et al. (2008) använder i sin artikel både begreppet
”birth-related paternal depression” och ”paternal postpartum depression”. Även Melrose
(2010) samt Kim och Swain (2007) använder sig av begreppet ”paternal postpartum
depression”. Andra exempel på vedertagna begrepp är ”postnatal depression” (Nazareth
2011), ”postpartum depression in fathers” (Paulson & Bazemore 2010), ”blues” och det
mer allmänna begreppet ”depressive symptoms” (Edhborg 2008). Författarna till
föreliggande studie kommer hädanefter att använda sig av den svenska versionen
”faderlig postpartumdepression” när de refererar till depression som drabbat fadern i
samband med förlossningen.
Prevalensen gällande postpartumdepression hos kvinnor varierar mellan 10 och 27
procent beroende på studie (Melrose 2010). Faderlig postpartumdepression är inte lika
studerat men senare forskning tyder på att prevalensen är liknande hos män, bland annat
visar Goodmans (2004) litteraturstudie att prevalensen hos män ligger mellan 1,2 och
25,5 procent hos de män vars partner inte rapporterat symtom av depression och
stigande resultat till mellan 24 och 50 procent hos de män vars partner har drabbats av
depression. Skillnaden i resultat mellan de följande två empiriska studierna är ett tydligt
exempel på att stora variationer finns beroende på studie. Edmondsons et al. (2010)
empiriska studie visar att 19 av 189 fäder, det vill säga 10 %, uppfyllde kriterierna för
depression medan i Mattheys et al. (2001) empiriska studie uppfyllde endast 2,9 % av
de 208 fäder som deltog kriterierna för depression.
Att postpartumdepression är relaterat inom par (Goodmans 2004, Iles et al. 2010)
skriver även Field et al. (2006) om i sin empiriska artikel, som inkluderar 156 kvinnor
och deras partner, där de drog slutsatsen att fäder som levde med deprimerade mödrar
hade signifikant högre resultat gällande depression och ångest än fäder som levde med
icke-deprimerade mödrar.
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För många blivande fäder är moderns tillgivenhet till fostret hans första upplevelse av
att hans partner utvecklar ett nytt emotionellt engagemang med en tredje part. Inte alla
män finner en sådan delning lätt och vissa kan betrakta fostret som en ”rival”, speciellt
om en nedgång i det sexuella förhållandet sker under graviditeten, något som sker hos
majoriteten av par (Condon 2006). Fäderna kan även uppleva svårigheter när det
kommer till amning. Attityden mot amning är oklar, fäderna verkar betrakta amningen
som en nödvändighet men kan få vissa fäder att känna sig obetydliga (De Montigny &
Lacharité 2004, Fägerskiöld 2008).
Kim och Swain (2007) spekulerar i sin litteraturstudie om att variationer i hormoner hos
fäder kan hjälpa till att förklara tillståndet postpartumdepression, något som även
Melrose (2010) nämner i sin litteraturstudie, dock är kunskapen inom detta område
bristfällig.

1.3 Omvårdnadsteoretisk koppling
Joyce Travelbee föddes i New Orleans, USA, 1926 och arbetade som
psykiatrisjuksköterska (Kristoffersen et al. 2007). Enligt Travelbee var det av vikt att
relationen mellan sjuksköterska och patient skulle bestå av två likvärdiga parter.
Travelbee går så långt att hon till och med förkastar begreppen patient och
sjuksköterska med anledning av att hon betraktar dem som generaliserande definitioner
som suddar ut individuella särdrag. Travelbee skriver att hälsa är en subjektiv
upplevelse, till exempel kan det vara möjligt för en person att uppleva hälsa trots en
diagnosticerad sjukdom. Det är därför viktigare att sjuksköterskan förhåller sig till
individens upplevelse än till diagnosen. Ett av teorins viktigaste begrepp
är kommunikation, vilket beskrivs som en målinriktad process med syftet att lära känna
individen och att kartlägga hans eller hennes behov (Kristoffersen et al. 2007).
Travelbee (2001) har ett brett perspektiv och belyser bland annat vikten av att hjälpa
den sjukes familj. Patienten ses som en del av en familj och därmed en familjemedlem
som påverkas av familjens kulturella bakgrund och deras syn på sjukdom och lidande.
Det nämns att familjemedlemmarna påverkar varandra oavsett om det är dennes mening
eller inte och därför anser Travelbee att det är sjuksköterskans uppgift att ge både
patienten och dennes familj stöd vid lidandet (Travelbee 2001).
3

1.4 Begreppen familj och livssituation
Författarna till föreliggande studie kommer att använda sig av de centrala begreppen
familj och livssituation. En familj kan vara konstruerad på flera olika sätt. Det finns
familjeformer där barnen inte lever tillsammans med båda sina biologiska föräldrar
(Svenska Akademien 2010) till exempel ensamstående föräldrar eller styvfamiljer. En
kärnfamilj beskrivs av Svenska språknämnden (1990) som en familj bestående av en
moder, en fader och deras gemensamma barn, vilket är definitionen som kommer att
användas i föreliggande studie.
Livssituation är däremot ett mer diffust begrepp och i studien syftar begreppet till allt
som kan påverkas runt omkring individen. Livssituationen, eller livsvärlden som
Kristoffersen et al. (2005) skriver om, är konkret och meningsbärande. Det är
individens upplevelse av sin konkreta verklighet och upplevs ur individens egna
perspektiv. Förlorad kontroll över livssituationen får ofta konsekvenser för individens
självkänsla och självrespekt (Kristoffersen et al. 2005).

1.5 Mätinstrument
Det finns olika mätinstrument för att upptäcka postpartumdepression. Edinburgh
Postnatal Depression Scale (Cox et al. 1987) och The Beck Depression Inventory (Beck
et al. 1961) är exempel på två enkäter som anses användbara hos både män och kvinnor.
Enkäterna är ursprungligen gjorda för att testa postpartumdepression hos kvinnor, men
har även framgångsrikt testats på män (Melrose 2010).
Edinburgh Postnatal Depression Scale består av tio frågor om hur personen i fråga känt
sig de senaste sju dagarna och tar oftast mindre än fem minuter att besvara. Svaren på
frågorna är graderade 0, 1, 2 och 3 och genom att summera poängen från de olika
frågorna så hamnar personen på en skala från 0, inga tecken på depression, till över 9
vilket indikerar på uppföljning (vanligtvis i form av en intervju). Uppföljning ska även
ske om personen svarat ett eller högre på fråga nummer 10 som berör självmord (Cox et
al. 1987). Edinburgh Postnatal Depression Scale anses tillförlitlig på män (Edmondson
et al. 2010) men då med en lägre gräns på 5 alternativt 6 för uppföljning eftersom mäns
symtom på postpartumdepression skiljer sig från kvinnors (Matthey et al. 2001).
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The Beck Depression Inventory består av 21 frågor med fyra till fem svarsalternativ
som är graderade (Beck et al. 1961). Användningen av enkäten kräver
specialistutbildning och enkäten är under copyright av American Psychological
Association och kan inte användas fritt (Melrose 2010).

1.6 Problemformulering
Den senare forskningen som gjorts på postpartumdepression har visat att prevalensen är
högre hos män än man tidigare trott (Goodman 2004, Kim & Swain 2007, Schumacher
et al. 2008, Paulson & Bazemore 2010, Nazareth 2011). Kunskapen om faderlig
postpartumdepression och hur den i sin tur påverkar familjens livssituation anser
författarna till föreliggande studie saknas i dagens vård, en åsikt som delas med flertalet
studier (Goodman 2004, Field et al. 2006, Fletcher et al. 2006, Schumacher et al. 2008,
Melrose 2010).
En psykisk sjukdom, eller tillstånd så som depression, drabbar inte bara den enskilde
individen utan även dennes familj (Melrose 2010), till exempel påverkas interaktionen
och förmågan att ta hand om sitt spädbarn negativt. Tillståndet kan även påverka de val
familjen gör till exempel gällande vart de ska bo, hur mycket de ska umgås med nära
och kära samt vilka aktiviteter som åtas (Ramchandani & Psychogiou 2009). Författarna
till föreliggande studie valde därför att göra en litteraturstudie om hur män som lider av
depression postpartum påverkar familjens livssituation samt vilka tecken och
riskfaktorer som finns för faderligt postpartumdepression. Området undersöktes för att
på så sätt öka kunskapen kring faderlig postpartumdepression och för att på sikt kunna
förbättra förutsättningarna att tidigt kunna upptäcka och förebygga faderlig
postpartumdepression inom vården.

1.7 Syfte
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur faderlig
postpartumdepression påverkar familjens livssituation samt beskriva vilka tecken och
riskfaktorer som finns för faderlig postpartumdepression.
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1.8 Frågeställningar

 Hur beskriver tidigare utförda empiriska studier att familjens livssituation
påverkas av faderns postpartumdepression?

 Vilka tecken och riskfaktorer beskriver tidigare utförda empiriska studier att det
finns för faderlig postpartumdepression?

 Vilken kvalité har de i studien granskade artiklarna avseende urval och bortfall?

2. Metod
2.1 Design
Designen är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2008, Forsberg & Wengström
2008). En litteraturstudie beskriver kunskapsläget inom ett visst kunskapsområde.
Enligt Polit och Beck (2008) görs litteraturstudier för att sammanställa redan
genomförda empiriska studier och därmed generera ny kunskap.

2.2 Litteratursökning
Empiriska vetenskapliga artiklar söktes i databasen Medline (PubMed) via Högskolan i
Gävles proxyserver. Författarna till föreliggande studie använde sig av flertalet
sökordskombinationer och booleska söktermer vid litteratursökningen, se tabell 1.
Sökord användes både med och utan MeSH-termer. Manuella sökningar via andra
artiklars referenslistor har även utförts.
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Tabell 1. Tabellen visar datum (för när sökningen genomfördes), databas, söktermer,
antal träffar, tänkbart urval och valda källor.
Databas

Söktermer (inkl. booleska)

Antal

Tänkbart

Valda källor

träffar

urval

(exl. dubbletter)

54

3

1

21

2

1

23

1

1

6

5

2

Postnatal depression in fathers

139

12

4

Medline

Depressive Disorder [Mesh] AND

44

2

1

(PubMed)

Fathers [Mesh] *

Manuell

Från valda artiklars referenslista

8

4

37

14

Medline

Fathers [Mesh] AND Anxiety

(PubMed)

[Mesh] *

Medline

Father-Child Relations [Mesh]

(PubMed)

AND Paternal Behavior [Mesh]
AND Questionnaires [Mesh] *

Medline

Postpartum depression [Mesh]

(PubMed)

AND Focus Group [Mesh]

Medline

Father-Child Relations [Mesh]

(PubMed)

AND Postpartum
Period/psychology [MAJR]

Medline
(PubMed)

sökning
Totalt:

287

* Begränsningen ”Human” and ”Male” har tillämpats.

2.3 Kriterier för urval av källor
Artiklar valdes ut som var empiriska, skrivna på engelska eller svenska och relevanta
för studiens syfte och frågeställningar. Begränsningen ”human” och ”male” användes
vid tre av sökningarna, vilka är markerade med en ”*” i tabell 1. Artiklarna skulle finnas
tillgängliga som fulltext och de fick inte vara äldre än 10 år, det vill säga 2001. Endast
artiklar med etiska resonemang eller som blivit godkända av en etisk kommitté valdes
ut. På grund av tänkbara kulturella skillnader valde författarna till föreliggande studie
att inte använda artiklar från länder där de ansåg stora kulturella skillnader fanns jämfört
med Sverige.
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2.4 Dataanalys
När sökningen utförts utifrån sökorden lästes abstrakten på de artiklar som hade en
relevant titel för studiens syfte och frågeställningar. De studier som svarade på den
föreliggande studiens syfte och frågeställningar samt som fanns i fulltext hämtades ner
och lästes i sin helhet. Artiklarna granskades utifrån urval och bortfall med hjälp av en
granskningsmall (se bilaga 1) inspirerad av Forsberg och Wengströms (2008) checklista
för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Frågor som ställdes var bland annat Är
urvalsmetoden beskriven? och Anges bortfallets storlek? En tabell över artiklarnas urval
och bortfall sammanställdes (bilaga 2) med kolumner utifrån frågorna i
kvalitetsgranskningsmallen (bilaga 1) för att ge en lättöverskådlig bild vid
kvalitetsgranskningen. Resultatet av kvalitetsgranskningen finns även i tabellform, se
bilaga 3. För att hög kvalité/extern validitet ska uppnås gällande urval och bortfall krävs
bland annat att urvalet kan generaliseras och representera verkligheten. Studien ska även
kunna replikeras med liknande resultat (Polit & Beck 2008).
De valda studiernas metodbeskrivning sammanställdes sedan i en tabell (se bilaga 4) där
bland annat artikelns design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och
dataanalysmetod ingick. Även en tabell över studiernas resultatbeskrivning (se bilaga 5)
sammanställdes där studiernas syfte och resultat sammanfattades. Tabellerna gjordes för
att lättare kunna få en överblick över studierna. Resultatet i studierna kategoriserades
sedan och slutresultatet blev fem kategorier.

2.5 Forskningsetiska övervägande
Etiska överväganden har författarna till föreliggande studie gjort genom att ha
exkluderat studier som inte är etiskt granskade, vilket innebär att de valda studierna har
någon form av etiska resonemang eller blivit godkända av en etisk kommitté, vilket var
ett krav för att inkluderas i studien (Forsberg & Wengström 2008). Enligt Forsberg och
Wengström (2008) ska etiska övervägande vid litteraturstudier göras bland annat
beträffande de granskade studiernas urval, något författarna till föreliggande studie
gjort. Författarna till föreliggande studie har även presenterat alla resultat utan
förvrängningar eller uteslutande av fakta (Forsberg & Wengström 2008).
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3. Resultat
Resultatet baseras på data från de 14 granskade artiklarna. I flertalet av de granskade
artiklarna finns svårigheter att särskilja på moderns och faderns postpartumdepression
gällande bland annat dess påverkan på familjens livssituation. Svårigheten att särskilja
på moderns och faderns postpartumdepression bidrar till att föreliggande studiens
resultat ibland berör både modern och fadern men där huvudfokus ligger på faderlig
postpartumdepression. I analysen av de 14 granskade artiklarna framkom två kategorier
om hur familjens livssituation påverkas av främst faderlig postpartumdepression;
”Föräldrarna påverkar varandra” och ”Barnet påverkas”. Tecken på och riskfaktorer för
faderlig postpartumdepression resulterade i tre kategorier; ”Känslomässiga yttringar”,
”Psykosociala faktorer” och ”Övriga tecken och riskfaktorer”. Resultaten redovisas i
löpande text där ovanstående kategorier är rubriker.

3.1 Påverkan på familjens livssituation
De två kategorier som framkom om hur familjens livssituation påverkas av faderlig
postpartumdepression presenteras i Figur 1.

Faderlig postpartumdepression

Påverkan på familjens livssituation

Föräldrarna
påverkar
varandra

Barnet
påverkas

Figur 1. De två kategorier som framkom om hur familjens livssituation påverkas av
faderlig postpartumdepression.
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3.1.1 Föräldrarna påverkar varandra
Edhborg et al. (2005) och Ramchandani et al. (2011) fann en risk för ”parsjuklighet”.
Den ena partnerns nedstämdhet påverkade den andra partnerns depressiva stämning,
något som sågs hos både mödrar och fäder. Parsjukligheten var associerat med
disharmoni i parrelationen vilket gjorde att de trodde mindre på förhållandets framtid
och rapporterade en högre nivå av kritik både emot och från partnern (Ramchandani et
al. 2011).
Davey et al. (2006) fann i sin kvalitativa studie att det var vanligt med en känsla av
frustration hos fäder när deras depressiva partner ”aldrig” blev nöjd, som om partnern
glömt bort hur de skulle visa sin uppskattning. Konsekvensen blev då att fäderna ibland
undvek att åka hem. Fäderna upplevde att deras partner ofta missuppfattade situationen
samt isolerade sig, något som påverkade flertalet aspekter i deras livssituation. Fäderna
hade även en önskan av att hålla skenet uppe av att ”allt är bra” (Davey et al. 2006).

3.1.2 Barnet påverkas
En longitudinell studie av Hanington et al. (2010) som inkluderar 13 988 barn och båda
föräldrarna visar på att barnens temperament inte påverkade föräldrarnas risk att
drabbas av depression. Samma studie visar däremot att barn till deprimerade fäder hade
högre poäng, det vill säga sämre resultat, på ”temperament-enkäten”. Ramchandanis et
al. (2011) studie, med 54 deprimerade fäder och 99 icke-deprimerade fäder, visar
däremot att endast få skillnader finns i barnets temperament när de exponerats för
postpartumdepression hos fadern (jämfört med icke-deprimerade fäder), men att fäder
med depression emellertid rapporterade mer oro hos sina barn.
Fäder med depressiva symtom upplevde det svårare att hantera temperamentet hos sitt
barn (Edhborg et al. 2005), de blev mycket mer irriterade och hade mindre tålamod för
barnet (Davey et al. 2006). En hög nivå av fientlighet mot barnet och en lägre kvalité på
tillgivenheten och anknytningen mellan fader och barn har observerats hos fäder med
depressiva symtom (Buist et al. 2003, Edhborg et al. 2005). Kontakten mellan fader och
barn underlättades av engagemang och ensamtid med barnet. Det var nödvändigt för
fadern att ha utrymme för egna aktiviteter för att känna att han var samma person, något
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som gjorde det lättare att njuta av och hantera den nya situationen (Premberg et al.
2008).
Paulson et al. (2006) fann i sin studie, omfattande 5 089 familjer, att oönskade
föräldrabeteenden med färre positiva föräldra-barn interaktioner så som att läsa, sjunga
sånger och berätta historier var förknippat med depression hos föräldrarna. Det var mest
troligt att fäderna lekte med sina barn oavsett om båda föräldrarna eller endast en av
dem led av postpartumdepression. Mödrarna var de som umgicks mest med sina barn
när ingen av föräldrarna var deprimerad. Paulson et al. (2006) skriver vidare att när
båda föräldrarna var deprimerade var det mindre troligt att barnet någonsin ammats och
det var mer troligt att barnet blev lagd i sängen vaken med en nappflaska.
Föräldrarnas depressiva symtom var relaterade till ”överdriven spädbarnsgråt” i 81 % av
fallen med två månader gamla spädbarn i van den Bergs et al. (2009) studie.
Definitionen av ”överdriven spädbarnsgråt” innebar att barnet gråtit tre timmar
sammanlagt per dag under minst tre dagar under den senaste veckan.
Depression som drabbade fäder tidigt postpartum påverkade fäderna så att de började
läsa för barnen vid en för barnen senare ålder, vilket i sin tur påverkade barnens
vokabulära utveckling negativt (Paulson et al. 2009). Effekten på barnet dominerades av
moderlig depression, men där faderlig depression hade en tydligare påverkan på pojkar
(Hanington et al. 2010). En studie på 8 431 fäder och 10 024 barn av Ramchandani et
al. (2005) visar att faderlig postpartumdepression var förknippat med negativa och
emotionella störningar hos 3,5 åriga barn. En ökad risk fanns framförallt när det kom till
pojkar och då med en tydligare association till beteendeproblem (uppförandeproblem
och hyperaktivitet) än emotionella problem (orolighet och ledsamhet) (Ramchandani et
al. 2005). Även när barnen uppnått sju års ålder var faderlig postpartumdepression
signifikant associerat med psykisk ohälsa hos barnen med framförallt trotssyndrom och
beteendestörningar. Associationen var oberoende av moderns postpartumdepression
(Ramchandani et al. 2008b). Efterföljande risk för psykopatologi hade de barn vars
föräldrar var deprimerade både pre- och postpartum (Ramchandani et al. 2008a).
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3.2 Tecken på och riskfaktorer för faderlig postpartumdepression
Tecken på och riskfaktorer för faderlig postpartumdepression resulterade i tre kategorier
som presenteras i Figur 2.
Faderlig postpartumdepression

Tecken och riskfaktorer

Känslomässiga
yttringar

Psykosociala
faktorer

Övriga tecken
och riskfaktorer

Figur 2. De tre kategorier som framkom gällande tecken och riskfaktorer för faderlig
postpartumdepression.

3.2.1 Känslomässiga yttringar
Enligt Skari et al. (2002) kan irritation och spänd vaksamhet vara tecken på begynnande
postpartumdepression hos män. Buist et al. (2003) fann i sin studie att ilska var ett
möjligt tecken på faderlig postpartumdepression. Liknande resultat fann Edhborg et al.
(2005) i sin studie, där ilska samt avståndstagande identifierades som tecken på faderlig
postpartumdepression. Ramchandani et al. (2011) tar det ett steg längre och skriver att
avståndstagande med anti-sociala drag kan vara ett tecken på faderlig
postpartumdepression.

3.2.2 Psykosociala faktorer
Faktorer som prenatal depression (Ramchandani et al. 2008a, Escribá-Agüir & Artazcoz
2011), depression hos partnern (Escribá-Agüir & Artazcoz 2011), att vara ensamstående
fader (Skari et al. 2002) och tidigare ångestproblematik (Ramchandani et al. 2008a,
Buist et al. 2003) anses vara starka indikationer på att fadern riskerade att drabbas av
postpartumdepression.
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Nivån av ångest postpartum var relaterat till personens egna psykosociala funktion före
förlossningen och påverkades inte av partnern under denna tid. Relationstid under två år
gav dock mer disharmoni i parrelationen och mer könsrelaterad stress (rädsla för fysisk
otillräcklighet, rädsla för att uttrycka känslor och rädsla för intellektuell underlägsenhet)
både under graviditeten och postpartum (Buist et al. 2003). Disharmoni i parrelationen
var en riskfaktor (både för mödrar och fäder) för att drabbas av postpartumdepression
under det första året efter förlossningen (Escribá-Agüir & Artazcoz 2011).

3.2.3 Övriga tecken och riskfaktorer
Buist et al. (2003) skriver i sin kvantitativa studie, omfattande 225 förstagångsfäder, att
yngre män, medelålder 31 år, var mer benägna att uppleva oro postpartum.
Ramchandani et al. (2011) kommer dock fram till motsatsen i sin kvantitativa studie,
omfattande 54 deprimerade män, att äldre män var mer benägna att drabbas av
postpartumdepression. Ramchandani et al. (2005) såg i sin studie att icke deprimerade
fäder hade en medelålder på 34 år (28 - 40,5 år) medan deprimerade fäder hade en lite
högre medelålder på 36 år (31 - 41,5 år).

3.3 Kvalitetsgranskning av de valda artiklarna
Ingen av studierna bedömdes ha låg kvalitet och endast två studier (Davey et al. 2006,
Premberg et al. 2008) bedömdes ha medelkvalitet efter utförd granskning. De tolv
övriga studierna (Skari et al. 2002, Buist et al. 2003, Edhborg et al. 2005, Ramchandani
et al. 2005, Paulson et al. 2006, Ramchandani et al. 2008a, Ramchandani et al. 2008b,
Paulson et al. 2009, van den Berg et al. 2009, Hanington et al. 2010, Escribá-Agüir &
Artazcoz 2011, Ramchandani et al. 2011) bedömdes ha hög kvalitet.
Endast två av studierna (Davey et al. 2006, Ramchandani et al. 2011) hade beskrivit sin
urvalsprocess otydligt eller delvist otydligt.
Två av studierna (Premberg et al. 2008, van den Berg et al. 2009) angav inte
svarsfrekvensen, eller gav tillfredsställande information så att läsaren själv kunde räkna
ut den.
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Sju studiers bortfall (Buist et al. 2003, Paulson et al. 2006, Premberg et al. 2008,
Ramchandani et al. 2008a, van den Berg et al. 2009, Paulson et al. 2009, Hanington et
al. 2010) bedömdes som delvis otydligt beskrivet.

4. Diskussion
4.1 Huvudresultat
Föreliggande studies resultat visade att en ökad risk för parsjuklighet fanns, den ena
partnerns nedstämdhet påverkade den andra partnerns depressiva stämning.
Parsjuklighet var associerat med bland annat disharmoni i parrelationen vilket gjorde att
de trodde mindre på förhållandets framtid och rapporterade en högre nivå av kritik både
emot och från partnern.
Föreliggande studies resultat visar vidare att barnen påverkades, då barn till
deprimerade fäder i högre grad riskerade att drabbas av temperamentsproblem. Fäder
med depressiva symtom upplevde det svårare att hantera temperamentet hos sitt barn, de
blev mer irriterade och hade mindre tålamod för barnet. Ett samband sågs mellan
föräldrarnas depressiva symtom och ”överdriven spädbarnsgråt”. Depression hos
föräldrarna var förknippat med färre positiva föräldra-barn interaktioner så som att läsa,
sjunga sånger och berätta historier, vilket i sin tur påverkade barnets vokabulära
utveckling. Faderlig postpartumdepression var förknippat med negativa och emotionella
störningar hos 3,5 åriga barn och även vid sju års ålder var faderlig
postpartumdepression signifikant associerat med psykisk ohälsa hos barnen.
I den föreliggande studiens resultat framkom att fadern kan visa tecken på postpartumdepression i form av känslomässiga yttringar, som exempelvis irritation och ilska.
Psykosociala faktorer som prenatal depression, depression hos partnern, att vara
ensamstående fader och tidigare ångestproblematik ansågs vara starka indikationer på
att fadern riskerade att drabbas av postpartumdepression. En relationstid på mindre än
två år tenderar att ge en ökad disharmoni i parrelationen, vilket var en av flera
riskfaktorer för att drabbas av postpartumdepression under det första året efter
förlossningen.
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4.2 Resultatdiskussion
I den föreliggande studiens resultat, samt i flertalet av de granskade artiklarna (Skari et
al. 2002, Edhborg et al. 2005, Paulson et al. 2006, van der Berg et al. 2009, Paulson et
al. 2009, Hanington et al. 2010, Escribá-Agüir & Artazcoz 2011), finns svårigheter att
särskilja på moderns och faderns postpartumdepression gällande bland annat dess
påverkan på familjens livssituation, något som bidrar till att resultatet i vissa delar även
berör modern och moderns postpartumdepression.
I den föreliggande studiens resultat sågs att parsjuklighet var associerat med disharmoni
i parrelationen, vilket gjorde att de trodde mindre på förhållandets framtid och
rapporterade en högre nivå av kritik både emot och från partnern (Edhborg et al. 2005,
Ramchandani et al. 2011). En relationstid på mindre än två år framkom som en
riskfaktor för disharmoni i parrelationen (Buist et al. 2003) vilket i sin tur var en
riskfaktor för att drabbas av postpartumdepression (Escribá-Agüir & Artazcoz 2011).
Resultat i samma linje visar även Iles et al. (2010) på i sin kvantitativa studie och
Melrose (2010) i sin litteraturstudie. Kvinnor och män med mindre stabila förhållanden
rapporterade signifikant högre nivåer av postpartumdepression. En trolig orsak till det
kan vara att äktenskapsproblem och att stressen över att ansvara för en ny bebis kan
göra det svårt för par att ge varandra det välbehövda stödet (Melrose 2010). Skaris et al.
(2002) studie visar att en förlossning oftast inte utlöser något längre psykiskt lidande för
de flesta föräldrar, vilket författarna till föreliggande studie anser borde tyda på att
förhållandet repar sig och blir mer stabilt igen efter sex veckor till sex månader eftersom
depressionsnivåerna då sjönk till de nivåer som är normala i samhället.
Det spekulerades i att relationen mellan faderns depressiva symtom och ”överdriven
spädbarnsgråt” kan vara relaterat med genetisk överföring, interaktionen mellan ett barn
och dennes far vilken lider av bestående depressiva symtom eller indirekt relaterat
genom äktenskapliga, familjära eller ekonomiska stressfaktorer inom familjen (van den
Berg et al. 2009). Samtliga teorier berör familjens livssituation (med undantag av
”genetisk överföring”) något som författarna till föreliggande studie finner intressant
eftersom det är ett tydligt tecken på samband mellan faderlig postpartumdepression och
dess påverkan på familjens livssituation.
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I den föreliggande studiens resultat framkom att fadern kan visa tecken på
postpartumdepression i form av känslomässiga yttringar. De känslomässiga yttringarna
som framkom i den föreliggande studiens resultat var bland annat irritation (Skari et al.
2002) och ilska (Buist et al. 2003, Edhborg et al. 2005). Schumacher et al. (2008)
nämner i sin litteraturstudie att män postpartum kan uppvisa depressiva symtom i form
av utmattning, irritabilitet och förtvivlan. Även avståndstagande (Edhborg et al. 2005)
med antisociala drag (Ramchandani et al. 2011) identifierades som tecken på faderlig
postpartumdepression. Forskningen inom faderlig postpartumdepression är bristfällig
gällande bland annat vilka tecken fäderna kan uppvisa. Schumacher et al. (2008) finner
i sin litteraturstudie att allt från huvudvärk till alkohol- och drogmissbruk kan vara
möjliga tecken på faderlig postpartumdepression, något som bidrar till svårigheten att
upptäcka de fäder som redan har drabbats av postpartumdepression eller de fäderna som
befinner sig i riskzonen att drabbats av faderlig postpartumdepression.
En motsättning som framkom i den föreliggande studies resultat var att Buist et al.
(2003) pekade på att yngre män var mer benägna att drabbas av postpartumdepression
medan Ramchandani et al. (2011) kom fram till att det istället var äldre män som var
mest benägna att drabbas av postpartumdepression. Skillnaden kan förklaras med att
Buist et al. (2003) hade 225 förstagångsfäder i sin urvalsgrupp medan Ramchandani et
al. (2011) endast hade 54 deprimerade män samt 99 icke-deprimerade män i sin
urvalsgrupp. Buist et al. (2003) hade en begränsning till förstagångsfäder, något som
Ramchandani et al. (2011) inte hade. Ramchandani et al. (2011) hade däremot en
begränsning till att föräldrarna skulle vara över 18 år när deras barn föddes, vilket inte
Buist et al. (2003) hade. I Ramchandanis et al. (2011) studie var fäderna mellan 28 – 42
år. I Buists et al. (2003) studie var medelåldern 31 år och ingen standardavvikelse
angavs, vilket innebär att åldersintervallet är okänt. Eftersom studien inte hade någon
begränsning gällande att föräldrarna skulle ha uppnått 18 år vid födseln av deras barn
kan föräldrarna i princip varit från puberteten och uppåt anser författarna till
föreliggande studie. Åldersskillnaderna kan ha haft betydelse för studiernas resultat,
liksom skillnaden i antalet deltagare. De två studierna använde sig båda av intervjuer i
hemmiljö och enkäten EPDS. Buist et al. (2003) gjorde sina mätningar under en
respektive fyra månader postpartum medan Ramchandani et al. (2011) utförde
mätningarna tre månader postpartum. Författarna till föreliggande studie anser att
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skillnaden i tid mellan mätningarna i de två studierna inte nämnvärt borde ha påverkat
resultatet eftersom det som mest skilde två månader. Resultat i linje med Buists et al.
(2003) studie finns i en kvantitativ studie av Iles et al. (2010) där lägre ålder framkom
som en signifikant riskfaktor för postpartumdepression samt att risken var större för
förstagångsfäder. Författarna till föreliggande studie anser att lägre ålder hos
förstagångsfäder kan vara en möjlig riskfaktor för att drabbas av faderlig
postpartumdepression.
En historia av tidigare psykisk sjukdom hos fadern är ytterligare en riskfaktor (Kim &
Swain 2007, Goodman 2004) eftersom tidigare psykisk sjukdom gör fadern mer sårbar
för en annan psykisk sjukdom, som exempelvis postpartumdepression. Författarna till
föreliggande studie anser att denna faktor bör tas med i studiernas bakgrundvariabler för
att undvika ett missriktande resultat, exempelvis att huvuddelen av urvalet består av
fäder med tidigare psykisk historia vilket troligen skulle ge ett felaktigt resultat på
prevalensen av faderlig postpartumdepression.

4.2.1 Kvalitetsgranskning
En aspekt som höjer studiens kvalitet är noggrannhet vid urval samt att relevanta
inklusions- och exklusionskriterier har beskrivits och används. Endast två av de 14
inkluderade studierna i den föreliggande studien uppfyller inte dessa krav (Davey et al.
2006, Ramchandani et al. 2011). Syftet med ett urval är att få så rik och täckande
information som möjligt för att kunna ge en bra beskrivning av ett visst fenomen i en
viss population (Olsson & Sörensen 2007). Det är därför en svaghet i att
urvalsprocessen inte redogjorts tillräckligt tydligt, eftersom det då inte går att bedöma
om urvalet är relevant för studiens syfte och representativt för populationen.
Polit och Beck (2008) skriver att det största möjliga urvalet är det bästa i en kvantitativ
studie, eftersom det på så sätt ger en mer representativ bild av populationen samt
minskar risken för att fel ska uppstå, vilket bidrar till att tillförlitligheten ökar. Av de
kvantitativa studierna hade Ramchandanis et al. (2011) studie, där endast 54
deprimerade fäder ingick, det lägsta antalet deltagare. Det låga antalet deltagare i
Ramchandanis et al. (2011) studie är något författarna till föreliggande studie anser kan
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vara ett gränsfall för att studien ska kunna bli representativt, det vill säga kunna skildra
populationen.
Två studier (Davey et al. 2006, Premberg et al. 2008) angav inte när i
postpartumperioden mätningarna utfördes vilket påverkar replikerbarheten negativt.
Resultatet i Edhborgs et al. (2005) studie bör tolkas med stor försiktighet eftersom
bortfallet var högt, något som enligt Forsberg och Wengström (2008) kan sänka
trovärdigheten på studien. Forsberg och Wengstöm (2008) skriver vidare att vilken
procent av bortfall som kan anses som stor eller liten varierar i olika studier och att
forskaren alltid bör analysera och diskutera hur bortfallet påverkar resultaten. Av de
fjorton studier som granskades hade nio av dessa beskrivit bortfallet eller gjort en
bortfallsanalys (Skari et al. 2002, Buist et al. 2003, Edhborg et al. 2005, Ramchandani
et al. 2005, Davey et al. 2006, Ramchandani et al. 2008b, van den Berg et al. 2009,
Escribá-Agüir & Artazcoz 2011, Ramchandani et al. 2011). De övriga fem studierna
hämtade sitt material från en större studie, vilket innebar att ingen bortfallsanalys eller
beskrivning kunde göras eftersom studierna använder sig av redan färdigt material
(Paulson et al. 2006, Premberg et al. 2008, Ramchandani et al. 2008a, Paulson et al.
2009, Hanington et al. 2010).

4.3 Metoddiskussion
Den föreliggande studien utformades som en deskriptiv litteraturstudie vilket anses vara
en relevant design för att besvara den föreliggande studiens syfte och frågeställningar.
Att litteratursökningen gjordes vid flera olika tidpunkter anser författarna till
föreliggande studie vara en styrka. Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år (det vill säga
tidigast från 2001) vilket gör att studierna berör den senaste forskningen inom området
och på så sätt ökar den föreliggande studiens aktualitet. En styrka är även att artiklarna
som granskades både var av både var av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod
vilket bidrar till en större helhet över det aktuella området. Artiklarna lästes av båda
författarna till den föreliggande studien oberoende av varandra för att sedan bearbetas,
analyseras och diskuteras tillsammans vilket kan ses som en styrka.
Kvalitetsgranskningen gällande studiernas urval och bortfall utfördes med utgångspunkt
från en etablerad granskningsmall som anpassats för att bättre passa denna studies
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behov. Författarna till föreliggande studie valde att analysera studiernas urval och
bortfall då det kan ha påverkan på trovärdigheten av studiernas resultat.
En eventuell påverkan på föreliggande studies resultat är att mätningarna av faderns
postpartumdepression genomfördes vid olika lång tid postpartum. Van den Berg et al.
(2009) endast gjorde en prenatal mätning av föräldrarnas depressiva symtom, vilket är
en svaghet i föreliggande studie eftersom syftet med studien var att belysa hur familjen
påverkas av faderns depression postpartum. Ytterligare en påverkan på föreliggande
studies resultat är att de granskade artiklarna oftast berör faderns och moderns
postpartumdepression som en enhet och inte särskiljer dessa. Svårigheten att särskilja på
modern och faderns postpartumdepression bidrar till att föreliggande studies resultat
ibland även berör moderns postpartumdepression.
En begränsning i den föreliggande studien var att författarna valde att utesluta artiklar
från länder med för författarna okänd kultur som till exempel Japan. Anledningen till
den kulturella begränsningen var författarnas bristfälliga kunskap om hur kulturella
skillnader gällande exempelvis normer, familjekonstruktioner och vårdens organisering
i dessa länder påverkar faderns postpartumdepression. Att författarna till föreliggande
studie avgränsade sökningen till enbart artiklar skrivna på engelska och svenska
berodde på att författarna inte behärskar något annat språk på tillräckligt god nivå.
Sökningarna gjordes enbart i en databas vilket kan vara en begränsning men författarna
till föreliggande studie valde att ta samtliga artiklar från en databas som har hög
tillförlitlighet och som båda författarna behärskar. En begränsning som kan påverka den
föreliggande studien negativt var att endast artiklar som fanns i fulltext och var gratis
valdes ut, något som kan ha uteslutit artiklar med relevant resultat för studiens syfte och
frågeställningar.

4.4 Allmän diskussion
Gällande graviditet, förlossning och barnsäng anser författarna till föreliggande studie
att fäderna är åsidosatta i dagens vård. För att lättare kunna upptäcka och förebygga
faderlig postpartumdepression kan det vara fördelaktigt för sjukvårdpersonalen att tidigt
upptäcka alla indikationer på depression eller ångest hos de blivande föräldrarna. För att
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det ska kunna genomföras krävs en medvetenhet som sjukvårdspersonalen får genom
information, exempelvis från den föreliggande studien. Uppmärksammandet av
förekomsten faderlig postpartumdepression kan bland annat göras vid prenatala besök
och föräldragrupper eftersom dessa föräldrar kan behöva ett extra stöd under
övergången till att bli föräldrar, en åsikt som delas av Iles et al. (2010) och Melrose
(2010). Psykisk ohälsa hos yngre förstagångsfäder bör särskilt uppmärksammas
eftersom dessa tillhör en riskgrupp för att drabbas av faderlig postpartumdepression
(Iles et al. 2010). Att våga fråga fäderna om de känner sig deprimerade, oroliga eller
arga (Melrose 2010) är något författarna till föreliggande studie anser är viktigt eftersom
många fäder går obemärkta förbi. Nazareth (2011) tror att många fäder går obemärkta
förbi eftersom fäder tenderar att vara ovilliga att närma sig läkare och diskutera sina
känslor med dem.

4.4.1 En familjefokuserad vård
I väntan på barnet ligger huvudfokus på den blivande modern och författarna till den
föreliggande studien anser att den familjeorienterade vården borde utvecklas så att fokus
flyttas från individen till att omfatta hela familjen (Paulson & Bazemore 2010, Salonen
et al. 2010). Om en partner är deprimerad verkar det finnas en påtaglig risk att även den
andra partnern drabbas av en depression (Buist et al. 2003, Goodman 2004, Edhborg et
al. 2005, Kim & Swain 2007, Escribá-Agüir & Artazcoz 2011, Iles et al. 2010, Paulson
& Bazemore 2010, Ramchandani et al. 2011). Författarna till föreliggande studie anser
att denna kunskap bör tillvaratas så att om en av partnerna uppvisar symtom på
depression ska en klinisk medvetenhet ökas gentemot den andra partnern, en åsikt som
delas med flertalet studier (Goodman 2004, Schumacher et al. 2008, Iles et al. 2010,
Paulson & Bazemore 2010). Författarna till föreliggande studie anser att faderns
depression, precis som moderns, bör identifieras och uppmärksammas eftersom
tillståndet inte bara kan få konsekvenser för modern utan även för barnets välbefinnande
och utveckling (Field et al. 2006, Edhborg 2008, Ramchandani & Psychogiou 2009).
Enligt Kirkevold (2003) påverkas alla i familjen när någon i familjen har hälsoproblem,
eftersom hälso- och sjukdomsbeteende är ett inlärt mönster utifrån den familj som
personen lever i. Det är därför mycket mer effektivt att behandla hela familjen än bara

20

den person som är sjuk (Kirkevold 2003). Liknande åsikter ses hos Travelbee (2001)
som anser att patienten är en del av en familj och därmed en familjemedlem som
påverkas av familjens kulturella bakgrund och syn på sjukdom och lidande. Travelbee
anser att familjemedlemmarna påverkar varandra oavsett om det är deras mening eller
inte och att det därför är sjuksköterskans uppgift att ge både patienten och dennes familj
stöd vid lidandet (Travelbee 2001).

4.4.2 Bemöta
I De Montigny och Lacharités (2004) kvalitativa studie där 13 fäder intervjuades
framkom att många fäder upplevde sjuksköterskor som negativa (63 % mot 37 %) och
fadern upplevde att han fick för lite information gällande bland annat moderns och
barnets hälsa. Många av fäderna i studien av De Montigny och Lacharités kände sig
osynliga och en fader beskrev situationen enligt följande utsaga: ”I wasn´t excluded by
nurses, they didn´t ask me to leave the room, but it was a nonverbal exclusion, by the
way their body was...they never asked me how I felt as a dad.” (De Montigny &
Lacharités 2004, s. 334).
Enligt Travelbee är det sjuksköterskans uppgift att ge både patienten och dennes familj
stöd (Travelbee 2001, Kristoffersen et al. 2007) och ett av de viktigaste begreppen i
Travelbees omvårdnadsteori är kommunikation (Kristoffersen et al. 2007).
Kommunikation beskrivs av Travelbee som en målinriktad process med syftet att lära
känna individen och kartlägga hans eller hennes behov (Kristoffersen et al. 2007).
Travelbee (2001) skriver att familjemedlemmarnas eventuella påverkan på varandra lätt
kan förbises. Enligt Travelbee (2001) ska patienten, i detta fall modern, ses som en del
av en familj och genom att fadern inte uppmärksamma tas inte patientens helhetsbild
med i beaktandet. Därför anser författarna till föreliggande studie att det i hög grad är
viktigt att uppmärksamma fäderna och få dem att känna sig som en del i vården och
familjen.
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4.4.3 Informera
Författarna till föreliggande studie anser att en ökning av kunskapsnivån hos
allmänheten gällande faderlig postpartumdepression är enormt viktigt. Melrose (2010)
skriver att man som sjuksköterska integrerar med mor- och farföräldrar, fastrar och
mostrar, morbröder och farbröder, kusiner och vänner till blivande föräldrar i stort sett
dagligen, både inom arbetet, socialt och privat, något som författarna till föreliggande
studie anser bör tillvaratas och utnyttjas. Anslagstavlor med visning av information om
faderlig postpartumdepression i väntrum på sjukhus, på hälsocentraler, i förskolor samt i
klassrum där föräldrautbildning hålls är ett annat sätt att förmedla information till
allmänheten (Melrose 2010). Att modern under och efter graviditeten har regelbunden
kontakt med mödravårdcentraler, allmänläkare och barnavårdscentraler ser författarna
till föreliggande studie som en stor möjlighet att förmedla information om föräldraskap
ur faderns vinkel via modern vidare till fadern. Information och ett tidigt stöd förmedlat
genom mödrarna kan hjälpa fäderna att särskilja på psykisk sjukdom och den normala
stressen orsakad av en ny bebis samt göra fäderna medvetna om existerande stödhjälp
(Fletcher et al. 2006, Iles et al. 2010).

4.4.4 Föräldragrupper
Under graviditeten kan ökad uppmuntran från modern och en aktiv diskussion i varje
par hjälpa faderns involvering i föräldraskapet och på så sätt lätta den blivande faderns
stress (De Montigny & Lacharités 2004, Kim & Swain 2007) något författarna till
föreliggande studie anser bör tillvaratas och förmedlas under exempelvis
föräldragrupper. De Montigny och Lacharités (2004) studie visar nämligen att fäder som
var mycket involverade under och efter graviditeten rapporterade fler positiva
interaktioner med sitt barn och sin fru än de fäder som var måttligt eller mindre
involverade.
Föräldragrupper med enbart fäder är något som författarna till föreliggande studie
tycker är intressant eftersom det kan vara en möjlig lösning för faderlig
postpartumdepression. Föräldragruppen bör inkludera en bekräftelse av fädernas
upplevelse, erbjuda olika former av stöd samt förstärka fädernas tro på sina egna styrkor
och kapaciteter (De Montigny & Lacharité 2004). Daveys et al. (2006) kvalitativa studie
22

inkluderade en sex veckor lång föräldrakurs speciellt designad för män vars partner
hade diagnostiserats med postpartumdepression inom de 12 första månaderna efter
födseln av ett levande barn. Tretton män, fördelade på två grupper genomgick hela
studien. Fäderna upplevde gruppträffarna som normaliserande, de var inte längre
ensamma och kunde dela sina erfarenheter, något som värderades högt av fäderna.
Författarna till föreliggande studie anser att vidare forskning bör göras gällande
föräldragrupper för män och hoppas att vidare forskningen inom området kan leda till
att föräldragrupper för män bli en naturlig del av vägen till att bli förälder.

4.4.5 Föräldrapenning
I några studier berörs den ekonomiska aspekten som ett bekymmer vilken påverkar
livssituationen negativt (De Montigny & Lacharité 2004, Premberg et al. 2008, EscribáAgüir & Artazcoz 2011). Stöd från samhället i form av betald föräldraledighet kan
därför vara till stor hjälp. Globalt finns det idag 45 länder med politik för betald
pappaledighet eller föräldraledighet (ledighet som används för modern eller fadern), och
27 länder garanterar betald pappaledighet (Kim & Swain 2007).
I Sverige har föräldrar med gemensam vårdnad till ett barn rätt till 240 dagar var med
föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar reserverade för var och en av föräldrarna och de
övriga 180 dagarna kan en av föräldrarna välja att avstå till den andra föräldern
(Försäkringskassan 2011). Författarna till den föreliggande studien anser att det är bra
att det finns reserverade dagar för var och en av föräldrarna, eftersom det kan få fadern
att känna sig mer delaktig i vården av sitt barn och därmed stärka anknytningen och
förhindra oönskade föräldrabeteenden.

4.5 Förslag till fortsatt forskning
Författarna till föreliggande studie hoppas att med hjälp av denna studie nå ut och sprida
kunskapen vidare till sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att dessa i framtiden
bättre ska kunna upptäcka, bemöta och erbjuda individuellt stödjande omvårdnad utifrån
ett professionellt arbetssätt till fäder som drabbats av postpartumdepression och på så
sätt bidra till en förbättring av familjens livssituation.
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Kunskap om faderlig postpartumdepression och hur den i sin tur påverkar familjens
livssituation anser författarna till föreliggande studie saknas i dagens vård och mer
forskning inom området behövs. En identifiering av vilka riskgrupperna är skulle vara
till stor hjälp inom det förebyggande arbetet. Även riskfaktorer i familjen så som fysiskt
och psykiskt välmående med sin partner eller sitt barn är kunskap som saknas idag. Att
hormonella skillnader skulle kunna vara en riskfaktor för faderlig postpartumdepression
är en relativt ny upptäckt som skulle behöva mer forskning. Jämförandet av prevalensen
för faderlig postpartumdepression mellan olika kulturer och länder och även andra
skillnader som exempelvis behandlingsmetod kan hjälpa oss att förstå faderlig
postpartumdepression och på så sätt lära oss att upptäcka och förebygga den.

4.6 Slutsats
Författarna till föreliggande studie anser att depression hos fadern bör identifieras och
uppmärksammas eftersom tillståndet inte bara kan få konsekvenser för partner utan
även för barnets välbefinnande och utveckling.
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Bilaga 1: Kvalitetsgranskningsmall
Studierna har kvalitetsgranskats utifrån nedanstående kategorier med tillhörande frågor;
Urvalsprocess
 Är urvalsmetoden beskriven?
 Finns populationen beskriven? / Är undersökningsgruppen beskriven avseende
bakgrundsvariabler?
 Finns inklusions- och exklusionskriterierna beskrivna?
Svarsfrekvens
 Anges svarsfrekvens?
Bortfall
 Anges bortfallets storlek?
 Har en bortfallsanalys utförts?
Svaren från varje kategori har helhetsbedömts efter tre nivåer (otydligt, delvist tydligt
eller tydligt beskrivet). De tre nivåerna är värda olika antal poäng:
Otydlig = 1 poäng, Delvist otydlig = 2 poäng, Tydlig = 3 poäng.
De vardera kategoriernas poäng har sedan summerats för varje studie. Vardera studie
har tre kategorier, där varje kategori max kan få 3 poäng, alltså kan en studies totala
kvalitet max bli 9 poäng (3x3=9). Vidare kan varje kategori minst få 1 poäng och då kan
alltså en studies totala kvalitet minst bli 3 poäng (3x1=3).
Utifrån den totala poängen varje studie uppnår ser vi om de uppnått låg, medel eller hög
kvalitet i sin studie, utifrån följande värderingsmall;
Låg kvalitet = 3-4 poäng, Medel kvalitet = 5-7 poäng, Hög kvalitet = 8-9 poäng.

Modifierad kvalitetsgranskning med utgångspunkt från Forsberg och Wengström (2008)
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Bilaga 3: Tabell 3, Resultatet av kvalitetsgranskningen
Författare
och pupl. år
van den Berg
et al.
2009

Urvalsprocess

Svarsfrekvens

Bortfall

Kvalitet

Tydligt beskrivet

Delvist otydligt.
Ingen svarsfrekvens
fanns gällande
föräldrarna.

Delvist otydligt. Även om bortfallets
storlek inte presenterades, utfördes en
bortfallsanalys.

3+2+2
=7 p
Hög

Buist et al.
2003

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Delvist otydligt. Ingen bortfallsanalys
gjordes, men funderingar kring vad
bortfallet kunde bero på utfördes.

3+3+2
=8p
Hög

Davey et al.
2006

Otydligt beskrivet. Det
framgår inte hur många
som tillfrågades och hur
många som lämnade sitt
samtycke.

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

1+3+3
=7p
Medel

Edhborg et al.
2005

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

3+3+3
=9p
Hög

Escribá-Agüir
& Artazcoz
2011

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

3+3+3
=9p
Hög

Hanington et
al.2010

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Delvist otydligt eftersom det inte fanns
någon bortfallsanalys, dock är
materialet taget från en annan studie.

3+3+2
=8p
Hög

Paulson et al.
2006

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Delvist otydligt eftersom det inte fanns
någon bortfallsanalys, dock är
materialet taget från en annan studie.

3+3+2
=8p
Hög

Paulson et al.
2009

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Delvist otydligt eftersom det inte fanns
någon bortfallsanalys, dock är
materialet taget från en annan studie.

3+3+2
=8p
Hög

Premberg et
al.
2008

Tydligt beskrivet

Otydligt beskrivet.
Det framkom inte om
någon som lämnat
samtycke valde att
hoppa av studien.

Delvist otydligt efter det inte fanns
någon bortfallsanalys, dock är
materialet taget från en annan studie.

3+1+2
=6p
Medel

Ramchandani
et al.
2008a

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Delvist otydligt efter det inte fanns
någon bortfallsanalys, dock är
materialet taget från en annan studie.

3+3+2
=8p
Hög

Ramchandani
et al.
2011

Delvist otydligt
beskrivet. De beskriver
hur de kom fram till de
initiala urvalet, dock inte
hur stort det initiala
urvalet var, vilka som
tillfrågades men som inte
samtyckte.

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

2+3+3
=8p
Hög
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Författare
och pupl. år

Urvalsprocess

Svarsfrekvens

Bortfall

Kvalitet

Ramchandani
et al.
2005

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

3+3+3
=9p
Hög

Ramchandani
et al.
2008b

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

3+3+3
=9p
Hög

Skari et al.
2002

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

Tydligt beskrivet

3+3+3
=9p
Hög
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