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Sammanfattning
Postpartum depression är vanligast hos mödrar men även pappor kan drabbas.
Studiens syfte var att identifiera riskfaktorer för pappan att drabbas av depression
postpartum. Metoden var en strukturerad litteraturstudie med en integrativ ansats.
Resultatet visade att sociodemografiska faktorer så som arbetslöshet, tillfällig
anställning, oro över ekonomi och låg utbildning var riskfaktorer för depression
postpartum hos pappor. Förändringar och försämring i relationen till partnern och
upplevelsen av att ha ett besvärligt barn påverkade papporna. Barn med
tillväxtproblematik, sjukdomsfall hos barnet och barn som sov dåligt var faktorer som
spelade in. Att pappan känner ett utanförskap eller brist på sammanhang och brist på
stöd kunde vara riskfaktorer men en del män ville trots tillgång till stöd inte nyttja
detta. Konklusionen blev att distriktssköterskan bör vara medveten om riskfaktorer
för pappan att drabbas av depression postpartum då en generell screening inte utförs i
dagsläget. Mer forskning kring vad som kan leda till depression hos pappor samt
vilket slags stöd pappor med depressiva symtom behöver av distriktssköterskan på
barnavårdscentralen vore fördelaktigt.
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Abstract
To suffer from postpartum depression is most common in mothers but it can also
happen to fathers. The aim of the study was to identify risk factors for fathers to
suffer from postpartum depression. The method used was a structured literature study
with an integrative approach. The results showed that socio-demographic factors such
as unemployment, temporary employment, concern about economics and low
education were risk factors for depression postpartum in fathers. Changes and
deterioration in the relationship with the partner and the experience of having a
difficult child affected the dads. Children with growth problems, illnesses in the child
and children who slept poorly were factors that were shown. Feeling of isolation or
lack of coherence and lack of support could be risk factors, but some men, despite
access to support, would not use this. The conclusion was that the district nurse
should be aware of the risk factors for the father to suffer from postpartum depression
when screening for depression in fathers is not usually performed. More research on
risk factors for depression in fathers and what kind of support depressed fathers needs
from the nurse at the child welfare center would be beneficial.
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Inledning
Uppskattningsvis drabbas sex procent av nyblivna pappor i Sverige av postpartum
depression varje år (Wickberg, 2016), det vill säga depression efter förlossningen. Att
diagnostisera postpartum depression är viktigt eftersom det nyfödda barnet befinner
sig i en mycket utsatt situation där samspelet mellan barnet och den deprimerade
föräldern kan försvåras (Wickberg, 2016). I Sverige kommer cirka 99% av alla
nyblivna föräldrar till barnavårdscentralen [BVC] med sina nyfödda barn (Massoudi,
Hwang & Wickberg, 2013). År 1974 infördes föräldraförsäkringen
(Försäkringskassan, 2014) och inledningsvis tog pappor inte ut några eller väldigt få
föräldradagar. Idag tar de emellertid ut ungefär en fjärdedel av alla föräldradagar. I
samband med barnets födelse kan pappan ta ut tio dagars föräldraledighet och under
denna tid brukar distriktssköterskan på BVC boka in ett hembesök för att träffa hela
familjen i hemmet (Massoudi et al, 2013).
Under graviditeten ligger fokus primärt på mamman och barnet vilket kan göra det
svårt för pappor att förbereda sig inför föräldraskapet. I många fall upplever pappan
att han inte har något socialt nätverk att vända sig till för att kunna förbereda sig
(Deave & Johnson, 2008). De flesta barnavårdscentraler i Sverige erbjuder och
rekommenderar föräldrastöd i grupp, där all information ska ges av för ändamålet
utbildad personal. Där har föräldrar möjlighet att finna stöd hos och utbyta
erfarenheter med andra familjer. Om föräldrar tackar nej till föräldrastöd i grupp ska
samma information erbjudas individuellt (Almkvist, Elfström, Johanesson & Skarped,
2014). Föräldrastöd ska erbjudas samtliga föräldrar och hänsyn ska tas till kulturella
och socioekonomiska förutsättningar samt till familjekonstellationen (Sarkadi, 2009).
Även om distriktssköterskan på BVC träffar många pappor kan det vara svårt att
identifiera de pappor som lider av depressiva symtom och som befinner sig i riskzon
för att drabbas av en postpartum depression.

Bakgrund
Depression
Depression drabbar människor i alla åldrar och över hela världen. Globalt sett lider
över 300 miljoner människor av depression (World Health Organization [WHO],
2018) och i Sverige uppger var femte person att den någon gång i livet diagnostiserats
med depression (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt WHO (2018) drabbas kvinnor
av depression i större utsträckning än män. Seidler, Dawes, Rice, Oliffe och Dhillon
(2016) menar dock att män har svårare att känna igen symtom på depression och
söker därmed mer sällan kontakt med vården för att få hjälp. För att bli diagnostiserad
med depression ska ett antal symtom vara uppfyllda under en tvåveckorsperiod.
Exempel på dessa är nedstämdhet under större delen av dagen, påtagligt minskat
intresse av eller glädje för merparten av alla aktiviteter under större delen av dagen,
viktuppgång eller viktnedgång och psykomotorisk agitation eller hämning så gott som
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dagligen (American Psychiatric Association, 2013). Symtomen ska orsaka personen
lidande eller försämrad funktion i arbetet, i sitt sociala liv och/eller inom andra
områden som är viktiga för individen. Det ska inte gå att förklara såsom biverkan av
läkemedel, annan sjukdom eller som resultat av andra substanser. Det ska inte finnas
annat syndrom som passar bättre in i symtombilden och det ska heller inte ha
förekommit maniska eller hypomaniska tillfällen (American Psychiatric Association,
2013).
Postpartum depression
Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5:e uppl.; DSM-5;
American Psychiatric Association,2013) är postpartum depression en subtyp av
egentlig depression där symptomen på depression ska ha kommit inom fyra veckor
efter förlossningen eller under graviditeten. De senaste 20 åren har forskningen gått
fort framåt vad gäller postpartum depression. Detta beror mycket på att depressionen
inte bara drabbar föräldern utan även barnet (Wickberg, 2016). Förutom symtom på
egentlig depression kan postpartum depression visa sig i att föräldern känner tvivel i
sin föräldraroll, en känsla av oförmåga att ta hand om sitt barn samt skuld över att inte
älska sitt barn (Umbow, How How & Chen, 2013). Wickberg (2016) menar att det
finns en risk att samspelet mellan föräldern och barnet kan drabbas och i ett längre
perspektiv riskerar även barnets känslomässiga och kognitiva utveckling att drabbas
negativt. Fokus inom forskningen har främst legat på eventuell depression hos
mamman då mer än var tionde mamma drabbas av depression under de första
månaderna efter förlossningen. Dock finns risk att även fäder kan drabbas om än i
hälften så hög grad som mammor (Wickberg, 2016). För att screena för postpartum
depression används oftast Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som
mätinstrument (Cox, Holden & Sagovsky, 1987), vilket består av ett
självskattningsformulär med 10 frågor. I Sverige screenas mammor 6–8 veckor
postpartum men ännu finns inga riktlinjer för screening av pappor (Wickberg, 2016).

Papparollen
Forskning kring pappans delaktighet i familjen och det föräldrastöd som erbjuds är
något tudelad beroende på perspektiv. Massoudi, Wickberg och Hwang (2010) menar
att distriktssköterskor på BVC upplever att de aktivt arbetar med att bjuda in pappan
och inkludera honom i föräldraskapet och omvårdnaden av barnet. Pappor kan känna
sig utanför upplevelsen av att bära ett barn i magen. Några upplever också en
osäkerhet i omhändertagandet av barnet, till exempel mata och byta blöja. Pappor lär
sig genom att studera hur mamman till barnet gör (Kowlessar, Fox & Wittowski,
2013). Den här osäkerheten menar Kowlessar et al (2013) kan förklaras genom att
pappan upplever att mamman och barnet har ett instinktivt band till varandra efter
graviditet och förlossning samt att det ofta är mamman som till största delen tar hand
om barnet den första tiden när pappan går tillbaka till arbetet. Ett antal pappor
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uttrycker också att första året med barnet är en period av osäkerhet där det gäller att
lära av sina misstag (Kowlessar et al, 2013).
Att inte göra samma misstag i föräldraskapet som sin egen pappa och att bryta
rådande könsnormer kan också vara viktiga delar i den nya rollen som förälder
(Åsenhed, Kilstam, Alehagen & Baggens, 2013). Pappor upplever att relationen till
barnet skiljer sig från den relation mamman har till barnet och att det är svårt att
hitta en bra balans mellan familj och arbete när de återgår till arbetsplatsen (Deave
& Johnson, 2008). Pappor kan känna sig utanför i sitt föräldraskap (Fägerskiöld,
2008; Kumar, Oliffe & Kelly, 2017). Dock närvarar de sällan på
föräldrautbildningar på BVC (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2010) och när
behovet av stöd i föräldraskapet uppstår för pappan är det mer troligt att han söker
stöd från sin partner, familj, vänner eller kollegor (Fägerskiöld, 2008; Thomas,
Bonér & Hildingsson, 2011; Massoudi, 2013;). I internationella studier
framkommer att pappans delaktighet i familjen och framför allt engagemang i
barnen leder till minskad beteendeproblematik hos pojkar i tonåren samt minskad
risk för psykisk ohälsa hos tonåriga flickor (Sarkadi, Kristiansson, Oberkleid &
Bremberg, 2007).

Stöd
Stöd till människor kan ges på olika vis i olika situationer i livet (Baughman, 2017;
Brinker & Cheruvu, 2016; Pfitzner, Humphreys & Hegarty, 2015). I den här
studien kommer fokus att vara på socialt stöd och föräldrastöd.
Socialt stöd
Socialt stöd kan enligt Cohen och Willis (1985) delas in i fyra olika
underkategorier;
1) Emotionellt stöd, där personen befinner sig i ett sammanhang där hen kan känna
sig accepterad och självkänslan förstärks genom att andra människor ser personens
värde oavsett hens eventuella fel och brister.
2) Informativt eller kognitivt stöd, där personen får hjälp med att definiera, förstå
och hantera svåra situationer och händelser.
3) Instrumentellt stöd, där stödet ges genom ekonomiska bidrag, materiell hjälp
eller genom annan praktisk hjälp.
4) Socialt sammanhang, där personen har möjlighet att umgås med andra
människor på sin fritid vilket skapar möjlighet att skingra tankarna.
Cohen och Willis (1985) menar dock att dessa underkategorier ofta korrelerar med
varandra då människor med ett stort socialt sammanhang i större utsträckning även
erbjuds emotionellt och instrumentellt stöd.
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Föräldrastöd
Regeringskansliet (2013) definierar föräldrastöd (i Nationell strategi för utvecklat
föräldrastöd – En vinst för alla): ”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns
hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars
sociala nätverk” (Regeringskansliet, 2013, s11).
Föräldrastöd erbjuds idag i olika hög grad och i olika format över hela landet och
kan delas upp i tre underkategorier; universellt stöd, selektivt stöd och indikerat
stöd. Universellt stöd erbjuds alla föräldrar och kan ta sig formen av
föräldrautbildning från mödra- och/eller barnhälsovården. Selektivt stöd erbjuds
till föräldrar med barn i någon riskgrupp och indikerat stöd erbjuds föräldrar med
svår och identifierad problematik. Med föräldrastöd som föräldragrupper och
individuella samtal med till exempel distriktssköterskan är förhoppningen att både
barn och föräldrar ska må bra och känna sig trygga. Föräldrar ska få kunskap och
verktyg att hantera eventuella svårigheter under barnaåren och känna mindre stress
och ångest och mer trygghet i sin föräldraroll (Statens offentliga utredningar
[SOU], 2008:131).

Distriktssköterskan på barnavårdscentralen
Enligt Rikshandboken för barnhälsovården har det nationella
barnhälsovårdsprogrammet tagits fram av Socialstyrelsen tillsammans med
företrädare av barnhälsovården (Reuter, 2018). Det är uppdelat i tre delar där första
delen består av insatser för alla, andra och tredje delen består av utökade insatser
när behovet finns (Reuter, 2018). I Vägledning för barnhälsovården
(Socialstyrelsen, 2014) beskrivs distriktssköterskans uppgift som att arbeta
hälsofrämjande, det vill säga stärka individen och dennes resurser där den befinner
sig för att han eller hon ska kunna främja sin egen och sitt barns hälsa. Samtidigt
ska hen arbeta sjukdomsförebyggande och hälsoövervakande där det sistnämnda
betyder att barnets utveckling och hälsa följs regelbundet genom att till exempel
väga och mäta barnet samt att undersöka barnets motoriska färdigheter. Föräldrar
har möjlighet att låta sina barn hälsoövervakas på BVC fram till barnet börjar
skolan och då tas om hand av skolhälsovården. Den sista planerade träffen med
barnet på BVC sker vid 5 års ålder (Socialstyrelsen, 2014).
I arbetet som distriktssköterska inom barnhälsovården ingår också att stödja
föräldrarna i deras roll. Detta kan ske individuellt och i grupp på BVC eller som
riktade hembesök (Socialstyrelsen, 2014). Distriktssköterskor på BVC menar att
ett gott föräldrastöd definieras av hur väl de kan identifiera och anpassa sig till
föräldrars individuella behov, hur lättillgängliga de är samt hur kontinuiteten ser ut
(Wallby, 2009). Wallby (2009) beskriver vidare att majoriteten av
distriktssköterskorna på BVC erbjuder föräldrastöd. Detta kan dock variera från att
inkludera samtliga föräldrar, till att vara riktade mot särskilda grupper som till
exempel adoptivföräldrar eller unga mödrar, till att vara individuellt stöd.
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Renodlade pappagrupper förekommer inte ofta. En tredjedel av de studerade
sjuksköterskorna på BVC uppgav att de försöker anpassa grupperna för att främja
att pappors deltagande, till exempel genom att lägga träffarna på kvällstid (Wallby,
2009).

Teoretisk referensram
KASAM
Teorin om det salutogena perspektivet och en känsla av sammanhang, KASAM,
grundades av Aaron Antonovsky. Salutogent perspektiv menar Antonovsky (1996)
är ett avstamp till det hälsofrämjande arbetet där fokus bör ligga på vilka resurser
en människa har till en god hälsa, friskfaktorer, hellre än vilka riskfaktorer
människan har att drabbas av sjukdom. Sjukvården bör till viss del frångå det
medicinska och se människan bakom symptom och sjukdom för att kunna
identifiera hens förmåga att uppleva en god hälsa.
Antonovsky (1996) menar att människan befinner sig i ett slags sammanhängande
helhet där hälsa och ohälsa finns på motsatta poler. Beroende på människans
förmåga att känna sammanhang samt hur begriplig, hanterbar och meningsfull
situationen upplevs kan hen med hjälp av egna resurser befinna sig närmare hälsa
än ohälsa, även om sjukdom föreligger. Enligt Antonovsky (1996) är det möjligt
att påverka en persons känsla av sammanhang för att styra denne mot en god hälsa.
Det finns dock flera faktorer som påverkar människans känsla av sammanhang.
Sådana exempel är familj, kön, etnicitet samt de sociala strukturer och den kultur
hen befinner sig i.

Problemformulering
Det finns en risk att pappan drabbas av postpartum depression, dock finns inga
generella handlingsåtgärder för detta. Pappan kan uppleva att fokus ligger på
mamman och barnet under graviditeten och att informationen som ges inte är
anpassad för honom. Majoriteten av pappor deltar inte i föräldrautbildningar på BVC.
Det kan därför vara svårt för distriktssköterskan att identifiera pappor som lider av
depressiva symtom och som befinner sig i riskzon för att drabbas av en postpartum
depression.

Syfte
Syftet var att identifiera riskfaktorer för pappor att drabbas av postpartum
depression.

5

Metod
I det följande presenteras studiens design, litteratursökning och analys.
Design
Metoden som valdes var en systematisk litteraturöversikt med en integrativ ansats
enligt Whittmore och Knafl (2005). Metoden gör det möjligt att granska både
kvantitativ och kvalitativ forskning vilket ger en ökad förståelse för ämnet. Denna
metod delas in i fem olika steg; problemformulering, litteratursökning, dataurval,
dataanalys och resultatpresentation. En välarbetad och specificerad
problemformulering är nödvändig för att kunna särskilja relevant data i artiklarna som
studeras och ett välformulerat syfte ger fokus på och begränsningar för vad som
studeras. Litteratursökningen ska vara väldokumenterad och grundligt utförd med
tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Datan som ska inkluderas i studien bör
granskas för att säkerställa kvaliteten på forskningen. Dataanalysen sker genom en
noggrann process där relevant data delas in i subgrupper för att skapa kategorier som
sedan redovisas i resultatpresentationen (Whittmore & Knafl, 2005). En generell
sökning gjordes initialt för att kunna identifiera ett problemområde att täcka och
utifrån detta formulerades senare studiens syfte.
Litteratursökning
När syftet formulerats genomfördes till en början en preliminär artikelsökning för att
säkerställa tillräcklig mängd litteratur. Då syftet fokuserar på riskfaktorer för pappor
att drabbas av depressiva symtom och postpartum depression valdes de sökord ut som
litteraturöversikten vilar på utifrån det; Fathers, postpartum depression och risk
factors. Databaserna, i vilka litteratursökningen skulle ske, valdes ut utifrån
ämnesområde. Litteratursökningen genomfördes i fem olika databaser inom valda
ämnesområden Academic Search Elite, Cumulated Index to Nursing and Allied
Health Literature (Cinahl), Psycinfo, Pubmed och Science direct vilka samtliga
innehåller publicerade artiklar inom vård och medicin, psykologi samt hälsokunskap.
Inklusionskriterier var pappor till barn 0–2 år, som lider av depressiva symptom
postpartum. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och publicerade
år 2010 eller senare. Tidsintervallet bestämdes utifrån en strävan att inkludera den
senaste forskningen samt få ett tillräckligt underlag för litteraturstudien. Artiklarna
behövde också vara tillgängliga online via Halmstad Högskolas bibliotek.
Exklusionskriterier var studier där båda föräldrarna inkluderats och det inte går att
särskilja det resultat som gäller pappan, forskning med fokus på pappor till prematura
barn eller barn med allvarlig sjukdom samt studier utan etiskt resonemang.
Sökstrategin redovisas i tabell 2, bilaga B.
Limits i samtliga sökningar var år 2010-2018 och i de databaser det fanns möjlighet
begränsades sökningarna att bara visa artiklar skrivna på engelska eller svenska samt
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blivit peer-reviewed. Ämnesorden och sökorden kombinerades med den booleska
termen AND för att smala av resultatet. Den booleska termen OR användes ej då
många studier inte hade fokus på pappan och dessa ville om möjligt undvikas. I varje
databas användes de för databasen bestämda ämnesorden när det fanns angivet, dessa
redovisas i tabell 1, bilaga A. Att kombinera sökorden på olika sätt och använda dessa
kombinationer i olika databaser ökar chansen att få ett större urval av artiklar och på
så sätt ett mer tillförlitligt resultat (Whittmore & Knafl, 2005). Samtliga titlar som
litteratursökningen resulterade i lästes och de titlar som motsvarade litteraturstudiens
syfte lästes även abstract. Detta redovisas i tabell 2, bilaga B. Första sökningen
gjordes i databasen Pubmed. Medical Subject Headings-termen [MESH] fathers
kombinerades tillsammans med sökorden depression, postpartum och risk factors.
Sökningen resulterade i 49 träffar. Samtliga titlar lästes och efter passande titel lästes
30 abstract. Av dessa granskades 17 artiklar och 12 artiklar inkluderades i studien. En
fritextsökning genomfördes med studiens sökord där sökordet fathers ersattes med
paternal i ett försök att få nya artiklar vilken resulterade i 67 träffar. Inga nya
passande titlar hittades, därför lästes inga abstract och inga artiklar från denna sökning
inkluderades i litteraturstudien. Första sökningen i databasen Psycinfo utfördes med
thesaurus Fathers, Postpartum Depression och Risk Factors. Sökningen resulterade i
21 artiklar och samtliga titlar och 7 abstract lästes, ingen ny artikel inkluderades.
Fritextsökning i Psycinfo med sökorden paternal, postpartum depression och risk
factors gav 59 träffar varav 5 abstract lästes. Inga artiklar inkluderades från denna
sökning. I databasen CINAHL användes fathers, depression postpartum och risk
factors som Subject Headings. Denna sökning resulterade i 8 artiklar varav 3 abstract
lästes men ingen artikel inkluderades i litteraturstudien. Fritextsökning med sökord
paternal, postpartum depression och risk factors gav 26 artiklar varav 6 abstract
lästes och 1 artikel inkluderades. Den första sökningen i Academic Search Elite
genomfördes med fathers och postpartum depression som Subject Term och risk
factors som sökord. Denna sökning resulterade i 9 artiklar men genererade inte i
några inkluderade artiklar. Fritextsökningen i samma databas med sökord paternal,
postpartum depression och risk factors gav 30 resultat men resulterade inte i fler
inkluderade artiklar i litteraturstudien. Science direct var den sista databasen som
söktes igenom och där fanns inga bestämda ämnesord. Därför gjordes endast en
fritextsökning med litteraturstudiens sökord med research artiklar som utökad limit.
Resultatet blev 629 artiklar varav 64 abstract lästes och 1 artikel inkluderades. Utöver
sökning i databaser gjordes kedjesökningar där referenslistor i relevanta artiklar
studerades för att eventuellt hitta artiklar som inte uppkommit genom sökningarna i
databaserna. Dessa kedjesökningar resulterade i fyra inkluderade artiklar som
redovisas i artikelöversikten, bilaga C.
Sökningarna resulterade i 898 artiklar varav 115 abstract lästes och 23 artiklar gick
vidare till att läsas i sin helhet. Av dessa exkluderades 9 artiklar på grund av att de
inte motsvarade studiens syfte, vilket resulterade i 14 artiklar från litteratursökningen
och 4 artiklar från kedjesökningen för granskning. Av dessa var 17 med kvantitativ
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metod och 1 med kvalitativ metod. Artiklarna med kvantitativ metod granskades
enligt Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 2017a) och artikeln
med kvalitativ metod granskades enligt Mall för kvalitetsgranskning av studier med
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2017b). Mallarna innehöll
frågor kring bland annat artiklarnas metod, bortfall och analys. Ingen av de granskade
artiklarna uteslöts och därför inkluderades samtliga 18 artiklar i studien.
Bearbetning och dataanalys
Enligt Whittmore och Knafl (2005) sker analysen i fyra steg. I det första steget lästes
artiklarna igenom ett par gånger för att få förståelse för texten. De delar av resultatet i
artikeln som svarade mot litteraturstudiens syfte, meningsbärande enheter, valdes ut.
Andra steget bestod av att översätta och färgkoda de meningsbärande enheterna. I
tredje steget delades dessa in i subkategorier och i fjärde steget drogs slutsatser och
subkategorierna bildade tre olika kategorier. Metoden avslutades i det femte och sista
steget med att redovisa framtagna kategorierna, sociodemografiska faktorer,
relationen till partnern och barnet och utanförskap, i en resultatpresentation.

Forskningsetiska överväganden
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460)
måste forskning som kan påverka och/eller riskerar att skada forskningspersonen
fysiskt eller psykiskt och forskning som innefattar känsliga personuppgifter
godkännas av etikprövningsnämnden. Distriktssköterskan på BVC ska arbeta för att
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. För att göra
detta på bästa sätt måste hen hålla sig uppdaterad vad gäller nya rön (Northern nurses
federation, 2003). Forskning inom omvårdnad rör ofta vid områden där människan är
speciellt sårbar. Det är därför viktigt att forskaren har kunskap inom de
grundläggande etiska principerna; autonomi, att göra gott, inte skada och rättvisa
samt att forskningen uppfyller vissa krav om information, samtycke, konfidentialitet
och deltagarens säkerhet för att säkerställa att de etiska grundprinciperna följs
(Northern nurses federation, 2003; Helsingforsdeklarationen, 2013). Alla
forskningsresultat måste redovisas, oavsett om de är positiva eller negativa
(Helsingforsdeklarationen, 2013). För en litteraturstudie på universitetsnivå är ett
godkännande från etikprövningsnämnden inte nödvändigt. Endast empiriska studier
som är godkända av motsvarande etikprövningsnämnden eller uppfyller de krav
Helsingforsdeklarationen ställer kommer att inkluderas. De studier som inkluderades
i denna litteraturstudie var alla godkända av en etiknämnd. De uppfyllde krav på
information, inhämtat samtycke och konfidentialitet samt på deltagarens säkerhet
vilket innebär att risken att någon av forskningsdeltagarna påverkas var minimal.
När en studie genomförs måste hänsyn tas till författarens egen förförståelse i ämnet.
Författaren till denna studie är utbildad sjuksköterska och har själv barn under 2 års
ålder. Dock finns ingen erfarenhet av depressiva symtom hos pappan postpartum
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eller erfarenhet av att arbeta med pappor som kan ha drabbats av postpartum
depression.
Pappor som tar del av resultatet kan komma att känna skam och skuld för att han
drabbats av depression postpartum. Fördelarna med studien anses dock överväga
nackdelarna då distriktssköterskan på BVC kan identifiera pappor i behov av extra
stöd och därmed arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för barnets bästa.
Det är angeläget att förhålla sig korrekt till textmaterial producerat av någon annan.
Att inte medvetet förvanska eller förvrida material så att det får en annan innebörd än
originalmaterialet.

Resultat
Resultatet visade vilka faktorer som kan leda till att pappor drabbas av depressiva
symtom postpartum: Sociodemografiska riskfaktorer, Relationen till partnern och
barnet och Utanförskap.
Sociodemografiska riskfaktorer
Faderns försörjning av familjen var en viktig faktor associerad med risk för
postpartum depression (Zhang, Zhang, Wei, Zhang, Zhang & Porr, 2016). Arbetslösa
pappor och pappor med tillfällig anställning skattade högre depressiva symtom än
pappor som hade arbete (Nishimura & Ohashi, 2010; Serhan, Ege, Ayranci &
Kosgeroglu, 2012). Pappor med depressiva symtom upplevde oftare konflikter mellan
familj och arbete, där kraven från familj och arbete gör det svårt för pappan att
tillgodose båda sidor (Koh, Chui, Tang & Lee, 2014; Top, Cetisli, Guclu & Zengin,
2016). Stora omorganisationer på arbetsplatsen, att förlora jobbet (Nishimura &
Ohashi, 2016) och byte av arbetsplats (Ehdborg, Carlberg, Simon & Lindberg, 2016;
Nishimura & Ohashi, 2016) var riskfaktorer för att drabbas av depressiva symtom
postpartum. Pappor som var i tjugoårsåldern när barnet föddes löpte högre risk att
drabbas av postpartum depression än äldre pappor (Bergström, 2013). Risken för
pappor att drabbas av postpartum depression var högre för ensamstående och män
som lever i samboskap än för gifta män (Philpott & Corcoran, 2017). Andra faktorer
associerade med risk för pappor att drabbas av postpartum depression var låg
utbildning (Bergström, 2013; Massoudi et al., 2016).
Relationen till partnern och barnet
Förändringar i relationen såsom att relationen försämrades av exempelvis missnöje
och mindre romantik ansågs öka risken för postpartum depression hos pappor
(deMontigny, Girard, Lacharité & Dubeau, 2013; Ehdborg et al., 2016; Johansson,
Svensson, Stenström & Massoudi, 2017; Massoudi et al., 2016; Roubinov, Luecken,
Crnic, Gonzales, 2015; Sipsma et al., 2016).
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Män som tidigare i relationen varit med om att partnern drabbats av missfall kunde
ses som en riskfaktor att drabbas av depressiva symtom postpartum (deMontigny et
al., 2013). Om graviditeten inte varit planerad eller önskad (Epifanio, Genna, De
Luca, Roccella & La Grutta, 2015; Nishimura & Ohashi. 2010) eller om pappan
drabbats av depressiva symtom under partnerns graviditet kunde detta leda till att
pappan drabbades av depression även efter att barnet fötts. (Escribà-Agüir & Artacoz,
2010; Koh, Chui, Tang & Lee, 2014; Ngai & Ngu, 2015) Ehdborg et al. (2016)
beskrev att om det blev komplikationer under förlossningen som ledde till större
svårigheter för barnet och mamman än vad pappan kunnat föreställa sig kunde detta
leda till depressiva symtom hos pappan efter förlossningen.
deMontigny et al (2013) fann att pappors upplevelse av att ha ett besvärligt barn och
upplevelsen av att ha ett dysfunktionellt förhållande till barnet var en riskfaktor och
Ehdborg et al (2016) visade att även stress i föräldraskapet på grund av gråtande barn,
barn med tillväxtproblematik och sjukdomar hos barnet kunde orsaka depressiva
symtom. Sömnbrist hos pappor (Ehdborg et al., 2016), barn som sov dåligt med flera
uppvak per natt eller som inte sov alls upplevdes frustrerande och kunde ge
depressiva symtom (Ehdborg et al., 2016; Philpott & Corcoran, 2017).
Utanförskap
Enligt Ehdborg et al., (2016) kan svårigheter att finna tid för egna intressen och
socialt liv, för lite fritid och tid att umgås med partner och vänner vara associerat med
depressiva symtom postpartum. Svårigheter att känna känsla av sammanhang eller
förändringar i känsla av sammanhang i familjen kan också leda till pappors
depressivitet (Ngai &Ngu, 2015) och pappor med depressiva symtom känner ofta en
lägre känsla av sammanhang (Kerstis, Engström, Edlund & Aarts, 2013).
Pappor kunde uppleva svårigheter vad gäller jämställdhet. Han förväntades ta plats
som en jämställd man men han upplevde samtidigt att samhället och BVC prioriterade
mammans åsikt och såg henne som familjens överhuvud. Detta gav papporna en
känsla av att vara underlägsen sin partner som förälder (Ehdborg et al., 2016).
Papporna kunde också uppleva att de aldrig fick chans att vara förälder på sitt eget
sätt (Ehdborg et al., 2016) och att de upplevdes som inkompetenta (Johansson et al.,
2017). Det påvisades att brist på stöd av partnern (Massoudi et al., 2016), brist på stöd
i vardagslivet (Ehdborg et al., 2016) och brist på förtroendeingivande stöd (EscríbàAgüir & Artacoz, 2010) var faktorer som påverkade pappan negativt och kunde leda
till depressiva symtom. Det fanns också pappor som upplevde stöd men att de ändå
valde att hålla sina tankar inom sig (Ehdborg et al., 2016).
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Diskussion
Metoddiskussion
Syftet med studien var att identifiera riskfaktorer för pappor att drabbas av depressiva
symtom postpartum. Ambitionen var att genomföra en systematisk litteraturstudie.
SBU (2017c) menar dock att en systematisk litteraturstudie kräver minst två personer
samt ska inkludera all tidigare forskning. Då denna litteraturstudie skulle genomföras
av en person utfördes istället en strukturerad litteraturstudie där en för tidsramen
hanterbar mängd data inkluderades. Studien genomfördes med en integrativ ansats
enligt Whittmore och Knafl (2005) och metoden innehöll fem steg att arbeta efter
vilka var förhållandevis enkla att följa.
Litteratursökningen genomfördes i databaser utvalda efter ämnesområde. Om fler
databaser inkluderats, exempelvis Swemed och Taylor and Francis Online, hade
sökningarna kunnat generera mer forskning. Litteratursökningarna var snäva med
intentionen att hitta relevant material ur en hanterbar mängd artiklar. Mer generella
sökningar, genom att exempelvis söka efter alla artiklar som berör postpartum
depression, hade gett ett större urval av artiklar vilket kunnat generera i fler relevanta
artiklar som inte framkommit i de sökningar som utförts. Eftersom inte alla artiklar
som framkom i sökningarna lästes i fulltext kan relevanta artiklar valts bort på grund
av missvisande titel vilket kan ha påverkat trovärdigheten.
Utvalda artiklar granskades enligt relevanta mallar från SBU (2017a;2017b).
Granskningsmallarna upplevdes svårarbetade på grund av omfattande
bedömningskriterier och då granskningarna genomfördes av endast en person kan inte
granskningsfel helt avskrivas. I studien inkluderades 14 artiklar från de strukturerade
sökningarna samt 4 artiklar från kedjesökningar. Endast 1 artikel var genomförd med
kvalitativ metod. Ett större antal kvalitativa studier hade kunnat bidra med en djupare
förståelse för vad som leder till postpartum depression hos pappor.
Endast forskning presenterad på svenska eller engelska inkluderades i studien vilket
gjorde att eventuell relevant forskning på andra språk exkluderades.
Tidsbegränsningen på åtta år är rimlig då pappans situation i familjen inte har
förändrats dramatiskt under denna tid. Att artiklarna skulle vara tillgängliga online via
Halmstad högskolas bibliotek gjorde att enstaka artiklar exkluderades, dock kan det
tänkas att dessa få artiklar skulle ha blivit exkluderade i ett senare skede även om de
varit tillgängliga via biblioteket. Forskning utförd på pappor till prematura barn eller
barn med allvarlig sjukdom exkluderades då detta innebär en alltför explicit risk för
depressiva symtom. Inklusions- och exklusionskriterier är nödvändigt för studier i den
här omfattningen då de leder till begräsningar i forskning som inkluderas. Detta kan
dock leda till att forskning som hade varit relevant för studien och kunnat påverka
resultatet exkluderats. Forskning från Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Spanien
Sverige, Turkiet, Tyskland och USA inkluderades och förmodligen kan det finnas en
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viss skillnad i riskfaktorer världen över. Ur ett mångfaldsperspektiv och för att få ett
variationsrikt datamaterial är det positivt att forskning från olika delar av världen
inkluderas. Trots att det var artiklar från många olika länder som inkluderades i
litteraturstudien anses resultatet överförbart till liknande sammanhang i Sverige.
Vid analysen lästes artiklarna i sin helhet ett par gånger för att få en klar bild av vad
som studerats och vad som framkommit. Meningsenheter som ansågs svara på syftet
togs ut och sedan färgkodades och sammanställdes. Tre kategorier framkom ur
analysen vilka presenterades under rubriken resultat. Då samtliga artiklar granskats,
lästs och analyserats av en person på annat språk än modersmålet kan inte tolkningsfel
helt avskrivas. Whittmore och Knafls (2005) fem steg för en integrativ litteraturstudie
har följts vilket minskar risken för bias. Pålitligheten ökar också då analysen
redovisas och vilket ger transparens. Eftersom studien är en strukturerad
litteraturstudie är det svårt att kunna dra några generella slutsatser av resultatet, det
kan emellertid vara en god fingervisning för distriktssköterskor som kommer i kontakt
med pappor i riskzon för postpartum depression.
Resultatdiskussion
Resultatet i denna studie visar tre kategorier av riskfaktorer för pappan att drabbas av
postpartum depression. Sociodemografiska riskfaktorer, riskfaktorer kopplade till
partnern och barnet och utanförskap. Dessa huvudteman kommer nedan att diskuteras
var för sig och kopplas samman med Antonovskys (1996) teori om KASAM och
tidigare forskning.
Sociodemografiska riskfaktorer
Det påvisades att en osäker anställning, tidsbestämd anställning och arbetslöshet,
faktorer som försvårade faderns självförsörjning, kunde leda till depression hos
nyblivna pappor (Bergström, 2013; Nishimura & Ohashi, 2010; Serhan et al., 2012;
Zhang, et al., 2016). Låg utbildning, oro för- och dålig ekonomi var också faktorer
som påverkar negativt (Bergström, 2013; Ehdborg et al., 2016). Detta stämmer
överens med Antonovsky (1996) som menar att människan har olika förutsättningar
att uppleva en god hälsa, bland annat beroende på sociodemografiska faktorer såsom
kön, etnicitet, utbildning, sociala strukturer och kultur som personen befinner sig i.
Pappans sociodemografiska situation är svår att förändra som distriktssköterska på
BVC. Socialt stöd kan innefatta ekonomiskt bistånd som skulle kunna minska
pappans oro (Cohen & Wills, 1985). Distriktssköterskan bör tidigt informera sig om
pappans sociodemografiska situation för att utifrån det kunna anpassa sitt föräldrastöd
till honom och identifiera om han och/eller familjen är i behov av ett selektivt stöd
enligt SOU 2008:131. Riskfaktorer som inte har direkt koppling till barnet kan vara
svåra för distriktssköterskan att identifiera. Ekman et al. (2011) förespråkar ett
personcentrerat förhållningssätt där vårdpersonal ska ha personen i fokus hellre än
patienten. I och med detta blir inte personen som vårdas slav under sin sjukdom utan
behåller kontexten av sin person trots behov av vård. Detta kan skapa förutsättningar
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för en bättre hälsa och ett klimat som underlättar för personen som vårdas att uttrycka
önskemål och åsikter kring vården. Med ett personcentrerat förhållningssätt skapas en
relation till pappan som kan underlätta för honom att dela med sig av faktorer som
skapar oro i föräldraskapet (Ekman et al., 2011).
Relationen till partnern och barnet
Försämring i relationen till partnern som lett till att kärleken och romantiken
försvunnit påvisades som riskfaktorer för pappan att drabbas av postpartum
depression (Ehdborg et al. 2016: deMontigny et al., 2013; Roubinov et al., 2015;
Sipsma et al., 2016). Det förelåg även riskfaktorer kopplade till förlossningen
(Ehdborg et al., 2016; Philpott & Corcoran, 2017; Schytt & Hildingsson, 2011; Zhang
et al., 2016) samt ökad risk för depression hos pappan på grund av problem i
relationen till barnet (Ehdborg et al, 2016; deMontigny et al., 2013). Detta stämmer
överens med att första året som pappa är en period av att testa sig fram för att hitta sitt
eget sätt att vara förälder. Pappan kan också uppleva att mamman har ett instinktivt
band med barnet på grund av graviditeten som han gått miste om (Kowlessar et al.,
2013).
Distriktssköterskans prioritet i arbetet på BVC är barnet, men hen ska också arbeta
hälsofrämjande med föräldrarna för att stärka dem i föräldrarollen (Socialstyrelsen,
2014). Enligt Antonovsky (1996) kan människan med hjälp av sina egna resurser
befinna sig närmare en god hälsa än ohälsa, trots eventuell sjukdom. Med avstamp i
detta kan distriktssköterskan möjligtvis guida pappan till en god hälsa trots
relationsproblem och på så sätt undvika depressiva symtom. När distriktssköterskan
arbetar hälsofrämjande med pappor kan det vara viktigt att lyfta pappans förmåga att
knyta an till barnet och vikten av en närvarande pappa för det lilla barnet. Vet pappan
hur viktig han är för barnet och kan det vara positivt att skapa ett forum där barnets
anknytning med pappan är i fokus? Det är intressant att ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv diskutera hur mycket resurser som bör läggas på generella interventioner
vad gäller stöd i pappans förhållande till barnet. Frågan är om det är mer fördelaktigt
att pappan blir erbjuden stöd av distriktssköterskan på BVC när han själv identifierar
ett behov och aktivt söker stöd eller om generella insatser som erbjuds alla pappor är
mer gynnsamt. Enligt SOU (2008:131) ska föräldrastöd erbjudas alla föräldrar och här
finns möjlighet att erbjuda stöd enligt flera av Cohen och Wills (1985)
underkategorier till stöd. Exempel på detta är att skapa ett socialt sammanhang för
pappan att få möjlighet att ventilera sina upplevelser kring relationen till partner och
barnet samt erbjuda informativt stöd som hjälper pappan att definiera och förstå
situationer han upplever svåra i relationen till barnet (Cohen & Wills, 1985).
Utanförskap
Pappor med depressiva symtom kände ofta en lägre känsla av sammanhang (Kerstis et
al., 2013) och risken för att bli deprimerad ökade om känslan av sammanhang i
familjen minskar eller förändras (Ngai & Ngu, 2013) Även här påvisas att känslan av
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sammanhang är viktig för pappan för att kunna känna en god hälsa, vilket
överensstämmer med Antonovsky (1996). Det framkom även att pappan upplever att
mammans åsikt väger tyngre i vårdrelaterade sammanhang såsom på BVC (Ehdborg,
2016). Detta är något som distriktssköterskan måste tänka på och agera utifrån i mötet
med familjen. Föräldrastöd enligt Socialstyrelsen (2014) ska verka för att föräldrar
ska bli stärkta i sitt sociala nätverk vilket kan vara en viktig komponent i stödet till
pappan för att motverka ett utanförskap.
I stort är mamman i högre grad föräldraledig i början av barnets liv. Det är därför lätt
för distriktssköterskan att etablera en god och nära kontakt med henne. Cohen &
Willis (1985) menar att ett sorts socialt stöd är att få människan att uppleva ett
sammanhang. I mötet med pappan behöver distriktssköterskan aktivt få med pappan i
samtalet och ge honom stöd i att känna ett sammanhang tillsammans med sitt barn i
olika situationer. Ett sätt att skapa en relation till pappan som möjliggör detta kan vara
att arbeta efter en personcentrerad vård enligt Ekman et al. (2011).
För distriktssköterskan på BVC kan det vara av värde att reflektera över omvårdnaden
som ges. Ses mamman och pappan endast som föräldrar till det lilla barnet eller får
föräldrarna möjlighet till att visa sin egen person bakom föräldrarollen? I den mån det
går kan det vara av vikt för distriktssköterskan att ge pappan möjlighet att presentera
mannen bakom pappan för att på bästa möjliga sätt kunna vägleda honom i
föräldrarollen. Avsikten är att pappan ska kunna känna ett sammanhang i sin roll som
pappa, undvika utanförskap och därigenom få bättre förutsättningar för en god hälsa
(Antonovsky, 1996).
Brist på stöd i olika avseenden (Ehdborg et al., 2016; Escríbà-Agüir & Artacoz, 2010;
Massoudi et al., 2016;) visade sig kunna vara en riskfaktor för depression och även
om möjlighet till stöd fanns ville pappor inte nyttja detta (Ehdborg et al., 2016).
Intressant är att trots att brist på stöd uppges vara en faktor till depression närvarar
papporna sällan på föräldrautbildningar på BVC (Massoudi et al., 2010).
Enligt Antonovsky (1996) är ett sätt att arbeta hälsofrämjande att fokusera på
människans friskfaktorer hellre än riskfaktorer. Det är möjligtvis något
distriktssköterskan kan ha i åtanke vad gäller stöd till pappor. Vill papporna inte ha
stöd i sin föräldraroll kanske fokus bör ligga på vad pappan kan åstadkomma på egen
hand för att må bra. Frågan är om distriktssköterskan på BVC kan anordna
pappagrupper som är mer person-centrerade hellre än pappa-centrerade (Ekman et al.,
2011) och om detta skulle vara en rimlig resurssatsning. Distriktssköterskor på BVC
har ett ansvar att värna om barnet och bör kanske därför vara resurskraftiga i att ge
pappor stöd i sin föräldraroll. Det kan också vara en fråga för pappor att ta ansvar för
sin egen hälsa. Möjligtvis kan en generell screening av pappor för depressiva symtom
vara positiv. Då ges möjlighet att tidigt identifiera pappor som är i riskzon för att
utveckla depression och pappor i behov av utökat stöd av vården. Stöd kan erbjudas
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de pappor som uppvisar depressiva symtom innan ohälsan skapar ett större
vårdbehov. Det kan i sin tur generera en samhällsekonomisk vinst.

Konklusion
Det finns många riskfaktorer för pappor att drabbas av postpartum depression. Dels
sociodemografiska faktorer så som låg utbildning, arbetslöshet och oro över sin
ekonomi, dels förändringar i relationen till partnern och svårigheter i relationen till
barnet. Pappans känsla av utanförskap och brist på känsla av sammanhang kan också
leda till depressiva symtom. Denna litteraturstudie visar också att även om brist på
stöd var en riskfaktor tog pappor inte del av det stöd som erbjöds. Det behövs mer
forskning om vilket stöd pappor behöver och som bäst erbjuds pappan. En intressant
väg att ta inom forskningen vore att bygga en webbaserad plattform för pappor att
söka stöd hos varandra men där det också finns tillgång till vårdutbildad personal
som kan svara på frågor och fånga upp pappor som mår dåligt. Fler kvalitativa
studier i vad som påverkar pappan och hans psykiska hälsa postpartum
rekommenderas samt studier om huruvida pappor skulle gynnas av en generell
screening för depression. Om pappor med risk för depression postpartum identifieras
tidigt gynnar det inte bara individen själv men ger också vinning för barnets hälsa
och utveckling.
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Dataanalys
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Land
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Italien
Pubmed

Syfte

Undersöka mamman och pappans övergång till föräldraskapet vad gäller stress i relation till
föräldraskapet och risk för postpartum depression. Utvärdera relationen mellan risk för postpartum
depression och psykisk ohälsa hos mamman och pappan.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

75 gravida par rekryterades från privata ambulerande barnavårdscentraler i Trapani och Palermo i
Italien.

Datainsamling

Enkät. Edinburgh postnatal depression scale och The parenting stress Index – short form

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

22 par exkluderades och 53 par fullföljde studien

Slutsats

Övergången till föräldraskapet kräver en omorganisation av familjefunktion och rutiner. Högre
stressnivåer och en ökad sårbarhet ses under perioden postpartum. Oönskad graviditet var för
pappor en riskfaktor att drabbas av depression postpartum.
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longitudinal cohort study. Journal of Epidemial Community Health, 65, 320–326. DOI:
10.1136/jech.2008.085894

Land
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Spanien
Pubmed

Syfte

Att undersöka långsiktiga mönster av depression från tredje trimestern till 1 år postpartum samt
undersöka könsskillnader mellan modern och partnern vad gäller depression.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtid kohortstudie.

Urval

769 kvinnor i tredje trimestern med partner rekryterades från mödravårdscentraler i Valencia i
Spanien.

Datainsamling

Enkäter vid tre olika tillfällen

Dataanalys

Logistisk regressionsanalys

Bortfall

Vid första enkäten var svarsfrekvensen 89,3% för kvinnor och 87% för män. Andra enkäten
74,9% respektive 75,9 och vid tredje enkäten 69,7% respektive 70,6% .

Slutsats

Psykosociala riskfaktorer såsom missnöje i relationen till mamman, skral tillgång till socialt stöd
och depression hos partnern var riskfaktorer för postpartum depression hos pappor.
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Hög
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Johansson, M., Svensson, I., Stenström, U. & Massoudi, P. (2017). Depressive symptoms and
parental stress in mothers and fathers 25 months after birth. Journal of Child Health Care, 21(1),
65-73. DOI: 10.1177/1367493516679015

Land
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Sverige
Kedjesökning

Syfte

Syftet var att utvärdera prevalensen och associationen av depressiva symtom, känsla av
inkompetens och problem i relationen hos pappor och mammor 25 månader postpartum.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittstudie

Urval

Deltagare rekryterades från en tidigare gjord prospektiv långtidsstudie i Kronoberg.

Datainsamling

Enkäter. Bland annat Edinburgh Postnatal Depression Scale och Swedish Parental Stress
Questionnaire

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

583 par (68%) rekryterades från den tidigare kohortstudien. 292 av dessa par svarade ej på enkäten

Slutsats

Känsla av inkompetens och problem i relationen associeras med depressiva symtom hos pappan.
Mer forskning i vad de depressiva symtomen härstammar ifrån för implikation i vården.
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Kvalitet

Hög
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Referens

Kerstis, B., Engström, G., Edlund, B. & Aarts, C. (2013). Association between mothers and
fathers depressive symptoms, sense of coherence and perception of their child’s temperament in
early parenthood in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 41, 233–239. DOI:
10.1177/1403494812472006

Land
Databas

Sverige
Kedjesökning

Syfte

Syftet var att undersöka sambandet mellan depressiva symtom postpartum med föräldrars känsla
av sammanhang och upplevelse av barnets temperament

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtidsstudie

Urval

Föräldrar rekryterades från barnavårdscentraler där de fick muntlig och skriftlig information av
distriktssköterskan. 401 mammor och 396 pappor inkluderades i studien.

Datainsamling

Enkäter. Edinburgh Postnatal Depression Scale, Sense of Coherence Scale och Infant
Characteristics Questionnaire

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

307 mammor och 301 pappor fullföljde studien.

Slutsats

Lägre känsla av sammanhang och svårigheter att hantera barnets temperament kunde påverka
pappors depressiva symtom.
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Kvalitet

Medelhög
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Koh, Y. W., Chui, C. Y., Tang, C. S. K. and Lee, A.M. (2014). The Prevalence and Risk Factors
of Paternal Depression from the Antenatal to the Postpartum Period and the Relationships between
Antenatal and Postpartum Depression among Fathers in Hong Kong. Depression Research and
Treatment, 11 sidor. DOI: http://dx.doi.org/10.155/2014/127632

Land
Databas

Kina
Pubmed

Syfte

Syftet var att undersöka prevalensen av paternal postpartum depression i tidig och sen graviditet
samt sex veckor efter förlossningen. Undersöka sambandet mellan antenatal och postpartum
depression samt identifiera riskfaktorer hos blivande pappor.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtidsstudie

Urval

622 blivande pappor valdes ut på mödravårdskliniker på två stora sjukhus i Hongkong.

Datainsamling

Enkäter vid tre olika tillfällen, the multidimensional scale of perceived social support, Edinburgh
postnatal depression Scale, The 10-item Rosenberg self-esteem Scale, The work-family conflict
Scale och Kansas Marital Satisfaction Scale

Dataanalys

Deskriptiv statistik, signifikansanalys med bonferroni korrektion.

Bortfall

187 pappor svarade på samtliga enkäter

Slutsats

Depression under graviditeten, dåligt självförtroende samt konflikt mellan arbete och familj var
riskfaktorer för pappor i Hongkong att drabbas av depression postpartum..

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Massoudi, P., Hwang, C. & Wickberg, B. (2016). Fathers’ depressive symptoms in the postnatal
period: Prevalence and correlates in a population-based Swedish study. Scandinavian Journal of
Public Health, 44, 688-694. DOI: 10.1177/1403494816661652

Land
Databas

Sverige
Kedjesökning

Syfte

Syftet var att studera prevalensen av postpartum depression hos män och vad som korrelerar med
detta 3 månader postpartum.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

1268 föräldrapar som var sammanboende och tillräckligt svenskspråkiga för att kunna förstå
frågorna bjöds in från samtliga barnavårdscentraler i Kronoberg.

Datainsamling

Enkäter. Bland annat Edinburgh Postnatal Depression Scale och Swedish Parental Stress
Questionnaire.

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

254 par deltog ej i studien

Slutsats

Problem i förhållandet till partnern, brist på stöd och sociodemografiska faktorer så som låg
utbildning korrelerar med postpartum depression hos pappor.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög

BILAGA C

Artikel 9
Referens

deMontigny, F., Girard, M-E., Lacharité, C., Dubeau, D. och Devault, A. (2013). Psychosocial
factors associated with paternal postnatal depression. Journal of Affective Disorders, 150, 44-49.
DOI: http//:dx.doi.org/10.1016/j.jad.2013.01.048

Land
Databas

Kanada
Pubmed

Syfte

Att identifiera psykosociala faktorer som påverkar risken för postpartum depression hos pappor

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Beskrivande korrelationsstudie

Urval

292 pappor rekryterades från åtta olika områden i Kanada, värvade av informatörer på olika
institutioner såsom sjukhus och amningsmottagning.

Datainsamling

Enkät. Edinburgh Postnatal Depression Scale, the Dyadic Adjustment Scale, Parent Expectation
Survey, the Parenting Stress Index, the Paternal Involvement questionnaire

Dataanalys

Deskriptiv statistik och korrelationsanalys

Bortfall

87 pappor (30%) valde att ej delta i studien.

Slutsats

Sämre relation i förhållandet till partnern och stress i föräldraskapet kunde påverka pappans
depressiva symtom postpartum.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Ngai, F-W. och Ngu, S-F. (2015). Predictors of maternal and paternal depressive symptoms at
postpartum. Journal of Psychosomatic Research, 78, 156–161. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.psychores.2014.12.003

Land
Databas

Kina
Pubmed

Syfte

Syftet var att undersöka vilken effekt känsla av sammanhang, stress, socialt stöd och familj samt
äktenskapet, och förändringar av dessa faktorer, har på partnerns depressiva symtom 6 månader
postpartum.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtidsstudie

Urval

Bekvämlighetsurval. 256 par som väntade barn rekryterades ifrån en mödravårdscentral i
Hongkong.

Datainsamling

Enkäter. Kinesiska versioner av The general health questionnaire, The family sense of coherence
short form, The Social Readjustment Rating Scale, The Medical Outcomes Study Social Support
Survey och The Medical Outcomes Study Family and Marital Functioning
Measures

Dataanalys

Deskriptiv statistik.

Bortfall

270 par fick information om studien, 256 par tackade ja till att delta och 200 par fullföljde studien-

Slutsats

Interventioner för att stärka känslan av sammanhang i relationen kan minska risken att drabbas av
postpartum depression då minskad känsla av sammanhang var en riskfaktor för pappor.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög

BILAGA C

Artikel 11
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Nishimura, A. och Ohashi, K. (2010) Risk factors of paternal depression in the early postnatal
period in Japan. Nursing and Health Sciences, 12, 170–176. DOI:10.1111/j.14422018.2010.00513.x

Land
Databas

Japan
Pubmed

Syfte

Att studera riskfaktorer för postpartum depression hos pappor

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Mödrar rekryterades vid en hälsokontroll 4 veckor postpartum och sedan tillfrågades deras partner.
510 par rekryterades.

Datainsamling

Enkäter. Edinburgh Postnatal Depression Scale och Center for Epidemiologic Studies Depression
Scale.

Dataanalys

Logistisk regressionsanalys

Bortfall

178 mammor och 146 pappor fullföljde studien.

Slutsats

Postpartum depression hos pappor 4 veckor efter förlossningen associeras med anställning,
exempelvis tidsbegränsad anställning eller arbetslöshet, tidigare behandling av psykisk ohälsa och
oplanerad graviditet.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög

BILAGA C

Artikel 12
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Philpott, L. F. & Corcoran, P. (2018). Paternal postnatal depression in Ireland: Prevalence and
associated factors. Midwifery, 56, 121–127. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2017.10.009

Land
Databas

Irland
Pubmed

Syfte

Syftet var att undersöka förekomsten av paternal postpartum depression samt att undersöka
kopplingar till demografiska och kliniska faktorer.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Deltagarna valdes ut från ett register i primärhälsovården, i ett område med både förort, landsbygd
och stadsmiljö med varierande socioekonomiska nivåer. Pappor över 18 år vars barn fötts året
innan blev tillfrågade per post att delta i studien, 130 stycken.

Datainsamling

Enkät. Edinburgh Postnatal Depression Scale

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

33% bortfall

Slutsats

Risken för postpartum depression hos pappor större bland singlar än pappor i en relation. Pappor
till barn som sov dåligt och pappor till prematura barn löpte också högre risk att drabbas av
depression postpartum.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög

BILAGA C

Artikel 13
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Roubinov, D. S., Luecken, L. J., Crnic, K. A. & Gonzales, N. A. (2014). Postnatal depression in
Mexican American fathers: demographic, cultural, and familial predictors. Journal of Affective
Disorders. DOI: 10.1016/j.jad.2013.09.038

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Att undersöka prevalensen av postpartum depression hos afrikansk-amerikanska män samt
identifiera riskfaktorer

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtidsstudie

Urval

Deltagare från en annan studie där först kvinnor rekryterats till studien från mödravården och
sedan även deras partner, 180 kvinnor rekryterades vilket gav 161 möjliga pappor .

Datainsamling

Enkäter per telefon. Edinburgh Postnatal Depression Scale och Acculturing Rating Scale for
Mexican Americans II

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

92 pappor fullföljde studien

Slutsats

Färre antal barn och sämre relation till partnern kunde ha viss ökad risk för pappan att drabbas av
postpartum depression.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög

BILAGA C

Artikel 14
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Healthcare, 2, 57-67. DOI:10.1016/j.srhc.2010.12.003

Land
Databas

Sverige
Science direct

Syfte

Att undersöka prevalensen av självuppskattad dålig fysisk och psykisk hälsa bland män och
kvinnor under graviditet och efter förlossningen. Samt identifiera riskfaktorerna

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtidsstudie

Urval

Gravida kvinnor och deras partner på tre olika sjukhus tillfrågades under rutinultraljudet att delta i
studien. Information gavs av barnmorskan som utförde ultraljudet. 1506 kvinnor och 1414 män
valde att delta i studien.

Datainsamling

Enkäter

Dataanalys

Statistisk analys

Bortfall

Första enkäten besvarades av 1212 (80%) kvinnor och1105 (78%) män. Andra besvarades av 1042
kvinnor och 928 män. Tredje enkäten skickades endast ut till de som svarat på någon av de
tidigare enkäterna, övriga ansågs hoppat av studien. 936 kvinnor och 828 män besvarade tredje
enkäten och den sistaenkäten skickades ut till de som svarat på samtliga enkäter och av dessa
svarade 738 kvinnor (86%) och 655 (85%) män

Slutsats

Missnöje i relationen, upplevd stress i föräldraskapet och brist på stöd från partnern var
riskfaktorer för pappan att drabbas av depressiva symtom postpartum.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög

BILAGA C

Artikel 15
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mothers and fathers and its correlates. Journal of Clinical Nursing, 22, 279-284.
DOI:10.111/j.1365-2702.2012.04281.x

Land
Databas

Turkiet
Pubmed

Syfte

Syftet var att undersöka prevalensen av postpartum depression och dess samband i en grupp av
mammor och deras makar.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Alla mödrar med partner boende i ett visst område och inskriven på familjecentret blev erbjuden
att delta i studien, 318 mammor

Datainsamling

Enkät. The Mother Introduction Form, the Father Introduction Form och Edinburgh Postnatal
Depression Scale.

Dataanalys

Deskriptiv statistik. Spearman korrelation och logistisk regressionsanalys

Bortfall

Totalt inkluderades 110 par i studien.

Slutsats

Arbetslöshet i jämförelse med de som hade en anställning eller var egenföretagare var en
riskfaktor för män att drabbas av postpartum depression.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög

BILAGA C
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during their transition to parenthood. Matern Child Health Journal, 20, 2372–2381. DOI:
10.1007/s10995-016-2064-3

Land
Databas

USA
Pubmed

Syfte

Syftet var att utforska hur depressiva symtom hos unga gravida kvinnor och deras partners
utvecklas från graviditet till 1 år postpartum.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie, del av kohortstudie

Urval

Unga par blev rekryterade från fyra olika universitetslänkade sjukhus till kohortstudien. Unga
kvinnor 14–21 år som befann sig i andra eller tredje trimestern blev tillfrågade att delta i studien

Datainsamling

Enkäter. Omarbetad Medical Outcomes Study Social Support Survey och andra omarbetade
enkäter.

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

296 par deltog och 261 par fullföljde studien. Av dessa kunde 220 kvinnor och 190 män
inkluderas efter angivna inklusions- och exklusionskriterier.

Slutsats

Unga har en högre sårbarhet för depressiva symtom. Pappor oftare deprimerad efter förlossningen
än under graviditeten.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög

BILAGA C
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Land
Databas

Turkiet
Pubmed

Syfte

Att studera risken för pappor att drabbas av depression postpartum och vilka faktorer som
påverkar

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

805 par i slutet av graviditeten på en gynekologisk avdelning på ett universitetssjukhus i Turkiet
blev tillfrågade att vara med i studien.

Datainsamling

Intervjuer med enkäter. Edinburgh Postnatal Depression Scale, Multidimensional Scale of
Percieved Social Support, the Rosenberg Self-esteem Scale, Work-Family Conflict Scale och the
Marital Adjustment test

Dataanalys

Deskriptiv analys

Bortfall

84 par genomförde studien.

Slutsats

Anpassning i äktenskapet, konflikt mellan familj och arbete samt oönskad graviditet var
riskfaktorer för pappor att drabbas av postpartum depression.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög

BILAGA C
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Land
Databas

Kina
Pubmed

Syfte

Att studera prevalensen och förekomsten av riskfaktorer för depressiva symtom hos
förstagångspappor.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Långtidsstudie

Urval

Deltagare rekryterade från 5 randomiserade sjukhus i Xi’an city. Pappor tillfrågades om
deltagande tre dagar postpartum och inkluderades utefter bestämda inklusionskriterier. 180 par
tillfrågades att vara med i studien.

Datainsamling

Enkäter. Edinburgh Postnatal Depression Scale, the Parenting Sense of Competence Scale och
Kansas Marital Satisfaction Scale

Dataanalys

Deskriptiv statistik

Bortfall

144 par slutförde hela studien.

Slutsats

Postpartum depression hos män som högst tre dagar postpartum och symtomen klingat av till 6
veckor postpartum. Depressiva symtom hos pappor påverkas bland annat av äktenskapet,
depression hos mamman och olika sociodemografiska faktorer såsom pappans utbildning och
barnets kön.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög

BILAGA C
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