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NYBLIVEN PAPPA

Att uppmärksamma tecken på oro och depression tidigt i föräldraskapet

Jan Dalgren

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av
tecken på oro och depression hos nyblivna fäder. Alla nyblivna fäder
inom en kommun erbjöds under 6 månader ett frågeformulär i samband
med 3-månadersbesöket på barnavårdscentralen. Utöver frågor om socio-
demografiska förhållanden, upplevd oro och relation till partnern,
innehöll enkäten en skattningskala för depression. Denna, Edinburgh
Postnatal Depression Scale (EPDS) är väl utprovad på mammor vid post
partum depression. Etthundratio pappor besvarade enkäten. Drygt 8 % av
fäderna visade tecken på depression och nära en tredjedel uttryckte oro
över partnerns hälsa. Endast c:a 25 % uppgav sig ha en förebild i sin
papparoll. Fäder med höga poäng (över 9) på EPDS visade generellt högre
grad av oro och rapporterade lägre tillfredställelse i relation till
partnern än fäder med låga poäng. Det är viktigt att uppmärksamma
dessa pappors situation samt att utveckla stödinsatser riktade mot
parrelationen inom barnhälsovården.

Inom många verksamheter som möter barn och familjer kommer mammor mer i
fokus än pappor. Detta gäller såväl barnhälsovård, förskola och skola som
verksamheter som barn- och ungdomspsykiatrin. Inte minst i separerade familjer
kan man konstatera att barnens fäder inte lika självklart blir inbjudna att delta
som barnens mödrar. Tyvärr är också detta ofta fallet vid många insatser som
faktiskt riktas gentemot hela familjen. Många pappor förväntar sig därför inte alltid
att andra uppfattar dem som viktiga. En förklaring kan vara att kunskapen om
pappans betydelse för barnens utveckling inte tillnärmelsevis har varit lika
omfattande som den som finns kring mamma-barn relationen (Madsen, Lind &
Munck, 2002). Extra tydlig blir denna skillnad när det gäller nyföddhetsperioden.
Där har under flera decennier olika aspekter av moderskapet belysts inom
forskningen. Trots en ökad betoning av pappans betydelse för barnets utveckling
och för sin partners psykiska hälsa under senare tid, vet vi fortfarande
anmärkningsvärt lite om hur nyblivna pappor har det. Studier kring pappornas
upplevelse av att bli förälder är sällsynta, åtminstone i Sverige. Det saknas också
en samlad kunskap om psykiska ohälsa i samband med att  bli pappa (Madsén m.fl.,
2002).

Inom det primärvårdsområde där jag arbetar som barn- och ungdomspsykolog finns
sedan slutet av 90-talet en etablerad rutin för att fånga upp mammor med tecken
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på post partum depression (PPD) (Oscarsson, 2000). Ökad kunskap hos
Barnavårdcentralens (BVC) sjuksköterskor om hur mammorna mår kan, enligt
sköterskorna, ha fört med sig en viss minskning av mammor med tecken på
depression (Larsson, 2003). Trots pappors allt större delaktighet i föräldragrupper
och i omsorgen om sina barn, finns de inte med i dessa rutiner. Frågan om pappors
deltagande har uppstått både hos BVC personal och hos papporna själva. Det är
mot denna bakgrund som jag har valt att undersöka hur nyblivna pappor uppfattar
sin hälsa, vilket stöd de har samt vilken  oro de känner några månader efter
barnets födelse.
Forskning om fäder

Lamb (1997) har påpekat att han, så sent som på 70-talet,  i den första upplagan av
The fathers role in child development, fick argumentera för att pappor
överhuvudtaget har betydelse för sina barns utveckling. Forskningen betonade vid
denna tid pappans betydelse som rollförebild både för flickors och pojkar
könsrollsutveckling. Stor vikt lades bl.a. vid betydelsen av frånvarande fäder. Först
senare har framhållits att pappan har flera viktiga roller än just som förebild för
könsrollsinlärning (Lamb, 1997; Brife, 1998).

Tidigare fokuserade studier av relationen pappa-barn mest på pappans direkta
påverkan på sina barn. I detta sammanhang har t.ex. påvisats att pappor tillbringar
avsevärt mindre tid med sina barn än vad mammor gör (Lamb, 1997; Hwang, 1999),
men också att den tid de är tillsammans med barnen ser annorlunda ut. Pappan
använder i högre grad sin tid ihop med barnet till att ”leka”, medan mamma ägnar
sig mer åt ”omsorgsaktiviteter”. Idag har en förskjutning skett inom forskningen
mot mer komplexa modeller för att förstå hur påverkan på barnets utveckling sker.
För att förstå detta krävs att interaktionen mellan föräldrarnas personligheter,
makarnas inbördes relation samt barnets egenskaper vägs in i modellen (Lamb,
1997).

Psykoanalysen betonade tidigt speciellt mammans betydelse för barnets utveckling.
Pappans uppgift var primärt att vara ett stöd för mamman. Enligt Freud blev
pappans direkta betydelse för barnets utveckling inte tydlig före 3-4 års åldern, då
barnet behövde honom för att lösa den oidipala situationen. Senare analytiker, som
Mahler och Winnicot, ansåg att pappan fick en mer direkt betydelse för barnet
kring ett års ålder. Pappans uppgift är då att hjälpa barnet ur dyaden med
mamman. Trots att pappans roll med tiden fått ett större utrymme så har ändå
mamman setts som primär vad gäller relationen till spädbarnet (Hwang, 1999).

Anknytningsforskningen har bidragit med att studera vad som faktiskt sker i det
tidiga mötet mellan barn och förälder. Även om själva anknytningen mellan barn
och förälder etableras först under senare halvan av första året, så har en allt mer
omfattande forskning lyft fram den inlevelseförmåga och lyhördhet som krävs
under den första spädbarnstiden, för att den skall komma tillstånd.

Forskningen har visat att inga större skillnader föreligger mellan mödrar och fäder
vad gäller förmågan att knyta känslomässiga band till sitt barn. (Hwang, 2000).
Pappor är lika känsliga som mammor för barnets signaler och inga skillnader tycks
finnas beträffande förmågan att reagera på barnet. En stor mängd studier har visat
att pappor under barnets spädbarnstid anpassar röst, språk, mimik mm på samma
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sätt som mammor (Lamb, 1997; Hwang, 2000). Lamb har sammanfattat kunskapen
om fäders betydelse för barnet med att vi idag vet att barn skapar en
anknytningsrelation till båda föräldrarna vid ungefär samma tidpunkt under första
levnadsåret. Det finns en rangordning mellan anknytningspersoner där barnet oftast
föredrar modern. De flesta barn blir ledsnare när mamman lämnar dem än när
pappan gör det (Hwang, 2000). Att barnet söker närhet i första hand till mamman
gäller vid otrygga situationer där barnet söker trygghet. Vid andra tillfällen vänder
sig barnet lika gärna till pappan. Sannolikt kan detta förstås mot bakgrund av att
mammor oftare har hand om barnet under det första levnadsåret. För som visats
föreligger inga egentliga skillnader mellan föräldrar i förmågan att bli
anknytningspersoner för barnet (Lamb, 1997).

Forskning kring själva föräldrablivandet har hittills fokuserat på mammans
situation. En anledning har varit den ökade kunskapen om betydelsen av mammans
psykiska tillstånd för spädbarnets utveckling. Men mammans egen situation har
också varit i fokus för forskningen i hög grad. När det gäller papporna ser vi ett
ökat intresse utifrån de påvisade sambanden mellan kvinnans och mannens psykiska
hälsa (Ballard, Davis, Cullen, Moham & Dean, 1994). Det har blivit allt tydligare att
hela familjesystemet måste uppmärksammas för att rätt stöd skall kunna utformas
(Ballard 1996; Buist, Morse & Durkin, 2003). Madsén m. fl. (2002) påpekade att
forskningen kring nyblivna pappor hittills styrts av intresset för deras betydelse för
barnet och deras möjlighet att ge stöd åt mamma. Han har lyft fram pappors rätt
till samma uppmärksamhet som mammor utifrån sin egen förändrade roll som
nybliven förälder.
Vad utmärker då övergången till att bli förälder för papporna?

Att bli pappa
Sedan lång tid är det känt från antropologisk forskning att män kan reagera med
kroppsliga och psykiska reaktioner i samband med partnerns graviditet och barnets
födelse. Dessa så kallade couvade fenomen upptäcktes först inom primitiva
stammar. Senare har det visat sig att även män i våra västerländska samhällen har
uppvisat liknande psykosomatiska symtom (Hwang, 2000). Det kan röra sig om t ex
huvudvärk, svettningar, mag- och ryggsmärtor.  Det har antagits att männen i högre
grad uttrycker sin oro på dessa sätt och att det därför varit svårare att upptäcka
andra reaktioner på depression och ångest hos män. I Faedres tilknytning till
spaedbörn diskuterar Madsen m.fl. (2002) fenomenet. I en undersökning fick
fyrtiotre pappor svara på frågor om förekomsten av olika symptom före, och 5 mån
efter, barnets födelse. Författarna har inte kunnat visa att problem av detta slag
förekommer mer under graviditeten än efter födseln, men de kan inte heller
utesluta det. T.ex. ser de en ökning av huvudvärk hos fäderna efter barnets
födelse. En viktig fråga i all forskning om fäder är hur representativa de undersöka
fäderna är för fäder i allmänhet. I nämnda danska studie tillfrågades initialt 99
”vanliga” pappor (slumpvis utvalda utifrån mammans graviditetsjournal). Efter
bortfall kvarstod 43 % som accepterat att delta i upprepade intervjuer. Det stora
bortfallet, samt olikheter i socio-ekonomisk status, begränsar vilka slutsatser som
kan dras.

Under 70-talet skapades begreppet ”engrossement” för att beskriva den
känslomässiga reaktion man såg stärkas av eller utvecklas av pappans möte med
sitt nyfödda barn (Madsén, 2002). Den kan beskrivas som en upptagenhet av och
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undersökning av barnets ansikte med starka berörande inslag. Detta utgör en grund
i vad Daniel Sterns kallar ”affect attunement”, en förmåga hos föräldern att känna
igen känslor i barnet och förmedla det till barnet (Hwang, 2000). Studiet av pappor
tillsammans med sina nyfödda barn visar att det inte är någon principiell skillnad
mellan pappor och mammor i förmågan till inkänning och att ta sig an sina nyfödda
barn. Som beskrivits ovan är pappor lyhörda för sitt barns signaler och anpassar sitt
tal till barnet på liknande sätt som mamman gör (Madsen m. fl., 2002; Hwang,
2000; Lamb, 1997).

Pappor och psykisk ohälsa
Ballard m.fl. (1994) har gjort den första empiriska studien av post partum
depression (PPD) hos fäder. Etthundraåttiosju par besvarade var för sig ett
skattningsformulär (EPDS; se nedan) vid 6 veckor och 6 månader efter förlossning.
Av mödrarna visade sig 27.5 % (vid 6 veckor) respektive 25.7 %  (vid 6 månader)
uppvisa tecken på depression. Bland papporna hade 9 % (vid 6 veckor) respektive
5.6 % ( vid 6 månader) depressionstecken. Även om siffrorna för mödrarna i denna
studie var ovanligt höga är det flera tendenser som återkommer i senare forskning.
Att pappor visar tecken på depression förekommer t.ex. i alla undersökningar, om
än alltid i lägre grad än mammorna. Det råder vidare ett starkt samband mellan
föräldrarnas psykiska hälsa och fäder löper större risk att utveckla
depressionstecken om deras partner också  har det. Flera undersökningar har
bekräftat liknande samband. Matthey, Barnett, Ungerer och Waters (2000) lät 157
par bedömas vid fyra tillfällen. Mellan 3 % - 5 % av papporna bedömdes visa tecken
på depression under tiden före förlossning samt 6 veckor, 6 månader samt 1 år
efter förlossningen, medan mödrarna hade högre prevalens, 8-12 % . Studien visade
ett visst samband, om än svagt, mellan föräldrarnas depressioner. Sambandet var
starkast vid sista mätningen, vilket tyder på att betydelsen av föräldrarnas relation
som faktor i depressionen ökade med tiden. Studien visade också att
föräldrarelationen och sinnestämningen före förlossning, är goda prediktorer för
psykisk hälsa efter förlossningen. Ytterligare flera studier har bekräftat
förekomsten av PPD hos fäderna. I en undersökning av Areias, Kumar, Barros och
Figueiredo (1996), där dock endast 42 fäder deltog, upptäcktes 5 % fäder med
tecken på  depression vid 3 mån ålder och drygt 25 % 12 mån efter barnets födelse.
Även här var frekvensen lägre än för mödrarna. Deater-Deckard, Pickering och
Dunn (1998) studerade 6.000 män som fick fylla i skattningsformulär (bl.a. EPDS) i
hemmet före förlossning samt 6 veckor efter. Tre och en halv procent av männen
hade tecken på depression. Buist m.fl. (2003) lät 225 män fylla i
självskattningsformulär före förlossningen, en månad efter samt fyra månader efter
förlossningen. Från ett utfall på 12 % före förlossning sjönk siffran till 6 % vid fyra
månader. I denna studie var männens frekvens av depressionstecken lika hög som
för kvinnornas under graviditeten, för att sedan minska mer vid mätningarna efter.

Sammanfattningsvis kan sägas att cirka 4-10 % av nyblivna pappor uppvisar tecken
på depression efter barnets födelse. Prevalensen är generellt lägre för fäder än för
mödrar. Några studier visar en minskning i frekvens över tid (Buist m.fl, 2003; ),
medan andra visar på en ökning (Ballard m.fl. 1994). De flesta studier kan påvisa
ett samband mellan mödrars och fäders psykiska hälsa.
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Forskning om nyblivna mammor

I en skrift av Wickberg och Hwang (2003) beskrivs tiden efter förlossningen som en
period av ökad sårbarhet. Denna sårbarhet sträcker sig från en helt normal
nedstämdhet, ofta benämnd ”blues”, till mer allvarliga post partum psykoser kan
förekomma hos den nyblivna mamman. Medan 50-80 % av mödrarna har en
kortvarig ”blues”- nedstämdhet efter förlossningen, är förekomsten av  post-
partum psykoser  mycket begränsad. Endast c:a 1 promille av  nyblivna mammor
drabbas av detta allvarliga tillstånd (Brockington, 2004). Den grupp som alltmer
kommit att uppmärksammas under 1990-talet är mödrar med symptom emellan
dessa ytterligheter - de med en postpartum depression. Anledningen till det ökade
intresset kan beror på att det är ett relativt högt antal kvinnor som drabbas, att
man idag utifrån spädbarnsforskning vet allt mer om betydelsen för barnets
utveckling av den tidiga relationen mellan mamma och barn samt att tidiga
stödinsatser riktade mot den deprimerade mamman visat sig ha god effekt
(Brockington, 2004; se också Wickberg & Hwang, 2003).

Depressioner i samband med barnets födelse skiljer sig inte i sin symptomatologi
från andra depressioner. Inte heller prevalens av depression tycks skilja sig från
andra perioder i livet. Flera studier visar på samma (Matthey, 2000)  eller högre
prevalens (Majman; referad i Brockington 2004) under graviditet. Det avgörande är
således inte själva uttrycken för depressionen utan i vilken livsfas den uppträder.
Perioden runt barnets födelse ger nedstämdheten en alldeles speciell betydelse,
inte bara för mamman. Allt mer forskning visar på betydelsen av inverkan av
mammas emotionella tillstånd på barnet (Brockington, 2004) och på partnern (
Ballard m fl,1996; Arieas m fl,1996; Deater-Deckard m fl, 1998). Är mamman
deprimerad ökar risken avsevärt att även pappan skall drabbas, vilket naturligtvis
får ytterligare inverkan på barnets situation.

De mest framträdande dragen i depressionen är ett sänkt stämningsläge, upplevd
hopplöshet och skuldkänslor över att inte klara modersfunktionen. Sömn och
aptitproblem är vanliga, som i alla depressioner. En rädsla att tappa kontrollen,
inkl en rädsla att skada barnet, förkommer hos en del kvinnor. Detta kan vara en
del av panik- och ångestattacker. Ångestproblematik anses av flera forskare vara
underdiagnosticerad hos både kvinnor och män under postpartum perioden
(Matthey, Barnett, Howie & Kavanagh, 2003; Brockington, 2004 ; Heron, Connor,
Evans, Golding & Glover, 2004). Matthey m.fl. (2003) ser t.o.m. ångest/oro som
vanligare än mer depressiva tillstånd och menar att bedömningar av psykisk hälsa
under postpartum perioden även bör väga in dessa tillstånd.

Förekomst av post partum depression hos mamman
Post partum depression och postnatal depression är internationellt vedertagna
begrepp. Wickberg och Hwang (2003) skriver

I engelskspråkliga länder är begreppet ”postnatal depression” allmänt
känt och betecknar alla grader av depressiva symptom i samband med
barnafödande. I USA används begreppet ”post partum depression” , medan
det i svenskan saknas ett etablerat begrepp för en depression hos
mamman under de första månaderna efter förlossningen. En förklaring till
detta kan vara att man i Sverige i allmänhet använder ordet depression
för att beteckna kliniska tillstånd (egentlig depression) (sid 16).
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Begreppen postnatal depression och post partum depression i engelskspråkig forskning
inkluderar således både minor (lättare) och major (egentlig) depression. I Sverige
förknippas depression med ett kliniskt tillstånd, s.k egentlig depression, vilket inte
inkluderar ”lättare” depressioner.
För att fastställa diagnosen depression krävs enlig DSM IV att minst fem
symptomkriterier uppfylls. Ett av dessa skall vara ”.. nedstämdhet under större
delen av dagen, så gott som dagligen.”. eller ”..klart minskat intresse för eller
minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större delen av dagen, så
gott som dagligen..”. Utöver dessa symptom krävs för diagnos att symptomen
innebär en betydelsefull nedsättning i individens sociala eller yrkesmässiga
förmåga. Egentlig depression går således inte att fastställa via själv-
skattningsformulär. Antalet nyblivna mammor med PPD varierar därför beroende på
om psykiatriska kriterier (enligt DSM-IV) eller skattningsformulär används. Lägre
siffror erhålls om kriterierna för depression följer DSM-IV, s.k. egentlig depression.
Med hjälp av skattningsformulär, som EPDS, kan man påvisa tecken på depression,
men man kan inte ställa diagnosen depression.

En omfattande forskning har bedrivits kring PPD hos mammor. Brockington (2003)
visade i en översiktsartikel att i enbart databasen Pub.Med. fanns 760 artiklar om
ämnet under perioden 1995-2003. De flesta studier har visat en frekvens av PPD på
mellan 8-15 %. I en metaanalys av 59 studier utförd av O´Hara och Swain (1996)
angavs en genomsnittlig prevalens på 13 %. I en studie i Göteborg visade 12.5 %
tecken på depression två månader efter förlossningen och 8.5 % av kvinnorna visade
tecken på depression en månad senare (Wickberg,1996). Något högre siffror, 14.5
%, påvisades i en annan svensk studie av Bågendahl (se Wickberg & Hwang, 2001).
Edhborg, Seimyr, Lundh och Widström (2000) fann två månader efter förlossningen
att 7 % av mammorna visade depressionstecken.

PPD är mycket vanligare i länder med hög fattigdom och social utsatthet.
Brockington (2004) hänvisar bl.a. till studier utförda i Indien (32%). Matthey m. fl.
(2000) har också pekat på vissa kulturers lägre uttrycksfullhet vad gäller emotioner
och hur man fått använda låga brytpunkter (cut-offs) i svarspoängen för att
identifiera mammor med tecken på depression. Variationen i förekomst kan således
förklaras med olikheter i socio-ekonomiska förhållanden, olika mätmetoder, olika
definitioner samt med kulturella skillnader.

Enighet råder idag om att framför allt sociala och psykologiska faktorer medverkar
till att en PPD utvecklas. Det finns inte stöd för att hormonella förändringar kan
förklara nedstämdheten vad gäller icke-psykotiska depressioner annat än för en
liten grupp kvinnor med biologisk sårbarhet i form av sköldkörtelstörning (Wickberg
& Hwang, 2003). Sociala faktorer som skilsmässor och att bli ensamstående, social
isolering, avsaknad av stöd från egna föräldrar och, inte minst, påfrestningar i
parrelationen ökar risken för depression (Wickberg, 1996).

Parrelationen

Det ökade intresset för hur en depression hos mamman i samband med barns
födelse skall kunna förstås har fört med sig att allt fler studier riktas mot båda
föräldrarna. En infallsvinkel har varit att utifrån depressionstecken hos mamman
studera hur partnern mår. Matthey m.fl. (2003) fann att var 10:e kvinna med
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psykiska svårigheter hade en partner som också uppvisade liknande svårigheter.
Utgår man i stället från fäder med tecken på depression så är risken avsevärt högre
att också modern visar tecken på depression (Ballard m.fl, 1994).  Även Areias m fl.
(1996) har visat att det, utöver samband med egen tidigare depressionshistoria,
finns ett klart samband mellan makarnas depressivitet. Ofta har tecken på
depression ett samband med upplevd otillfredställelse i relationen till partnern. Så
visade t ex Zelkowitz och Milet (1997) att män med en partner som visar tecken på
depression rapporterade lägre tillfredställelse i relationen. Dessa män distanserade
sig också mer från sina barn än män till kvinnor som inte visade depressionstecken.
Kvinnor till män som ger lite stöd, eller har för mycket kontroll i relationen, löper
större risk att utveckla PPD (Boyce, Hickie & Parker, 1991).Vidgas
sjukdomsbegreppet till allmän psykiatrisk sjuklighet så visade Ballard m. fl. (1994)
att hela 50 % av männen till kvinnor med postnatala psykiatriska besvär också
visade sådana svårigheter. Med två föräldrar som samtidigt drabbas av psykisk
ohälsa finns anledning att fundera över barnets situation. Hur kommer effekterna
på samspelet med barnet och påverkan på barnets beteende att ta sig uttryck?

Kliniskt har det länge funnits kunskap om hur depressioner hos föräldrarna, främst
modern, försvårar barnets anpassning. Anknytningsforskningen har också pekat på
hur psykiska svårigheter hos föräldern kan bidra till problem i anknytningen mellan
förälder och barn. Kring PPD vet vi idag att även barnets emotionella anpassning
och kognitiva utveckling (Murray, Cooper, Wison & Romaniuk, 2003) riskerar att
påverkas av moderns depression. Kunskapen om mammors roll har också fört med
sig några studier kring det mer komplexa samspelet mellan föräldrars ohälsa och
dess betydelse för barnet. Svenska forskare (Edhborg m.fl, 2000) har visat att
föräldrapar, där mamman visar tecken på depression, upplevde sitt barn som
besvärligare med avseende på temperament, än vad fallet var med föräldrapar där
mamman inte visade dessa tecken. Pappans upplevelse av att barnet är
”besvärligt” påverkades av mammans upplevelse. Däremot var inte dessa fäder
generellt mer missnöjda med parförhållandet eller deltog mindre i omsorgen av
barnet än pappor med icke-deprimerade partners. Vad som skiljde dem från den
senare gruppen var att de var mer frusterade över den sexuella relationen samt att
de i lägre utsträckning tog ut sin föräldraledighet. Dessa faktorer bidrog till att
kvinnan upplevde emotionell stress under postpartum perioden. Föräldrarnas
relation påverkade följaktligen upplevelsen av barnet i viss utsträckning.
I en undersökning av 70 par fann Carro, Grant, Gotlib och Compas (1993) att
interaktionen mellan föräldrarnas depressiva symptom predicerade internaliserade
problem hos barnet vid 2-3 års ålder. Man kunde också se att faderns depressiva
symptom i sig själva pekade på högre både internaliserade och externaliserade
problem hos barnet. Däremot kunde inte denna förutsägelse göras enbart utifrån
mammans depressivitet. Att föräldrars upplevelse av stress i relationen till sin
partner var förknippat med en mer negativ upplevelse av både föräldraroll och
barnets beteende visades också av Zelkowitz och Millet (1997). Sammanfattningsvis
pekar dessa studier på nödvändigheten av att se föräldraskapet som en helhet där
mödrars och fäders psykiska fungerande måste bedömas och bemötas med ett
familjefokus.

Det är ett komplicerat samspel av ömsesidig påverkan mellan föräldrar, och mellan
dem och barnet, som påvisas i flera empiriska undersökningar. Trots en växande
kunskapsmängd är området förhållandevis outforskat. I Spädbarnets psykologi



9

uttrycker Hwang (1999) det; ”Utmaningen framöver blir att försöka förstå och
beskriva det komplexa nätverk av påverkans- och beroendeförhållanden som finns
inom familjen och som pappan och barnet ingår i”.

Studiens syfte

Denna studie har som första syfte att studera i vilken utsträckning nyblivna pappor
visar tecken på depression/nedstämdhet, mätt med poäng på EPDS. Ett andra syfte
är att undersöka pappornas svar på frågor om sin relation till partnern och barnet,
upplevelse av oro och stöd från närstående. Det tredje syftet är att närmare
studera de pappor som visar tecken på depression (≥ 10p på EPDS) och undersöka
om dessa pappor skiljer sig från pappor med lägre poäng i fråga om relation till
partner och barn, sin upplevelse av oro och stöd från närstående.

Metod

Deltagare

I undersökningsgruppen ingick 155 män. De var alla fäder till barn som skrevs in på
någon av tre barnavårdcentraler (BVC) i Lidköpings kommun under perioden juli-
december 2003. Total hade 146 av fäderna informerats om undersökningen i
samband med BVC-sköterskans första hembesök i anslutning till barnets födelse.
Vid nio tillfällen hade denna information inte getts p.g.a. att 5 av föräldrarna hade
bristande kunskaper i svenska, 3 mammor hade ej kontakt med pappan samt vid ett
fall p.g.a. pappans sjukdom. För 26 av de 146 papporna var det oklart om de fått
ett formulär. Antingen har sköterskorna på BVC glömt att dela ut formuläret till
dessa eller glömt att notera att de har lämnat ut det.
Sammanlagt 120 pappor har med säkerhet fått ett frågeformulär i samband med
läkarbesök på BVC då barnet var kring 3 mån. Av de 146 papporna har 110 (75%)
besvarat frågeformuläret.

Tillvägagångssätt

Vid ett möte våren 2002 träffade jag den BVC-sköterska som är ansvarig för
samordning av BVC samt den grupp BVC-sköterskor som skulle dela ut
frågeformuläret. Initialt planerades att papporna skulle besvara enkäten samtidigt
med att mödrarna gjorde det. Detta sker normalt åtta veckor efter barnets
födelse. Undersökningens inriktning mot papporna mottogs positiv av BVC-
sköterskorna. Samtidigt framkom en oro för att störa den välfungerande rutin med
ifyllande av EPDS-formulär och enskilda samtal som skapats för mödrarna.
Tillsammans med BVC-sköterskorna beslöts att istället erbjuda papporna att svara
på frågorna i samband med läkarbesöket då barnet är tre månader.

Papporna informerades om undersökningen vid sköterskans hembesök efter barnets
födelse. Informationen var både muntlig och skriftlig.  I ett introduktionsbrev (se
bilaga) beskrevs undersökningen. Papporna tillfrågades om att delta i
undersökningen i samband med läkarbesöket. De uppmuntrades av sköterskan att
avsätta tid för att delta i läkarbesöket. Ifall detta inte var möjligt, skulle ett
formulär skickas med barnets mamma för att kunna fyllas i av pappan i hemmet.
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Alla ifyllda formulär lades i slutna kuvert och lämnades till testledaren. Svarskuvert
skickades med till de pappor som fyllde i enkäterna i hemmet. Flertalet av
formulären (70) har tagits med hem av mamman, då pappan ej deltagit i besöket.
En tredjedel av papporna(40) har svarat på plats i samband med barnets
läkarbesök. För att minimera bortfallet gjordes undersökningen anonymt, d.v.s.
utan namn och personnummer. Det innebar emellertid att inga påminnelser kunde
göras.

Vid en mail-kontakt med etiska kommittén framkom att arbetet kunde betraktas
som ett ordinärt kvalitetsarbete inom verksamheten och att en ansökan till
kommittén ej var nödvändig. Ledningspersonal vid BVC och berörda BVC-läkare,
informerades om att undersökningen skulle genomföras under andra halvåret av
2003.
Cirka en månad efter undersökningens start upptäcktes, av en vaksam kollega, att
två frågor i EPDS-avsnittet (fråga 8 och 9) hade fallit bort vid tryckningen.
Formulären drogs in och ersattes med en korrekt version.

Instrument

Ett frågeformulär utarbetades som bestod av två delar. En del utgjordes av
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Skalan utgörs av de 10 frågorna under
..hur du mår?  (bilaga 2). Den andra delen utgjordes av frågor kring
bakgrundsfaktorer, parrelationen, upplevd oro och stöd från närstående.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är ett självskattningsformulär som
utarbetats i England under 80-talet (Cox, Holden & Sagovsky, 1987), för att
upptäcka depression hos nyblivna mammor. Skalan består av 10 påståenden, där
vart och ett har fyra svarsalternativ. Totalsumman som kan erhållas är 30 poäng,
då varje svar ger 0-3 poäng. EPDS används i ett stort antal länder i hela världen och
även i Sverige (Wickberg & Hwang, 2003). EPDS har under senare år använts i flera
studier på män. Skalan har validerats på nyblivna fäder i Australien av Stephan
Matthey och medarbetare (2000). En cut-off  (brytpunkt) på två skalsteg under
mammornas rekommenderades för pappor. Den svenska valideringsstudien, gjord
på nyblivna mammor, rekommenderade en cut-off på 11/12 (Wickberg & Hwang,
2003). Skalan är inte validerad på svenska pappor. I denna undersökning har den
rekommenderade brytpunkten 9/10 använts (Matthey m.fl., 2000).

Frågeformuläret omfattade olika bakgrundsfaktorer, frågor kring parrelationen,
upplevd oro samt frågor om stöd (bilaga 2).

Sociodemografiska frågor. Formuläret innehöll fyra allmänna frågor om ålder, antal
barn, utbildningsnivå och sysselsättning. Därpå följde en fråga om föräldraledighet
i samband med födseln och en fråga om pappa deltagit vid BVC-besök.

Relationen till partnern. Fyra frågor avsåg att fånga upplevelsen av om och hur
relationen förändrades i och med barnets ankomst. Frågorna berörde om
”förhållandet till partnern fördjupats”, ”graden av deltagande i omsorg”,
upplevelsen av om partnern är ”nöjd med hur vi delar skötsel och ansvar för
barnet” samt känslan av utanförskap gentemot mamma-barn dyaden, ”känner mig
utanför sen barnets fötts”.
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Relationen till barnet och dess syskon  belystes i tre frågor – ”jag upplever mitt
nyfödda barn som svårskött”, ”jag har kommit nära mitt barn och lärt känna det”
samt ”jag har kommit närmare mitt andra/mina andra barn sen barnet föddes”.
Svaren på de sju frågorna om relationer är graderade på en femgradig skala med
olika grad av instämmande från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”.

Oro. Åtta frågor berörde oro. Oro för bostad, ekonomi och sysselsättning ringades
in i tre frågor. Oro för partner, sig själv och för relationen togs upp i tre frågor
under ”hur jag mår”, ”hur min partner mår” och att ”få för liten egen tid ihop med
min partner.”
En fråga berörde oro för barnet och en fråga oro för att ”få för liten egen tid med
barnet”.

Upplevt stöd från närstående formulerades i tre frågor. ”Jag kan prata med min
partner om allt”, ”jag har kompisar eller vänner som jag kan prata med” samt ”jag
kan prata med mina föräldrar och släktingar”.

Kontakt med MVC/BVC efterfrågades i två frågor som ”hur upplevde du kontakten
med”  BVC respektive med MVC.

Svarsalternativen graderades i en femgradig skala,  som mer eller mindre
instämmande i ett påstående – från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”.

Förebilder i papparollen efterfrågades avslutningsvis. Tre svarsalternativ gavs i
form av ”nära släkting (t ex pappa, bror..)”, ”vän” eller ”annan”.

Databearbetning

Svaren kodades om till siffror och lades in i ett statistikprogram (SPSS). I
programmet har deskriptiva beräkningar utförts, bl. frekvenser och medelvärden
avseende hela gruppen pappor. Den mindre gruppen pappor som visat tecken på
depression har specialgranskats. Jämförelser har gjorts mellan denna grupps och
övriga pappors svar på frågorna. Då gruppen med tecken på depression endast
utgörs av sex pappor har endast frekvenser och medelvärden beräknats.

RESULTAT

Hela gruppen pappor (N=110)

Bortfall. Samtliga 110 pappor har fyllt i formuläret. Två av frågorna, nr 8 och 9, i
EPDS-delen föll av misstag bort ur formuläret under första insamlingsperioden.
Endast 71 pappor har därmed svarat på en fullständig EPDS, d.v.s. 10 frågor. Övriga
39 endast hade möjlighet att besvara 8 frågor. I resultaten på EPDS redovisas
därför endast 71 av de 110 svaren.
På övriga frågor har alla 110 personerna räknats med.
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Tecken på depression. Med den rekommenderade brytpunkten för mammor i
Sverige m. fl.  länder (Wickberg & Hwang, 2003) på 11/12, befanns 5 av papporna
ha tecken på depression. Dessa utgjorde 7 % av alla pappor i undersökningen.

Med Mattheys (2000) rekommendation att använda en cut-off på 2 poäng under
mödrarna
( d.v.s. 9/10 ), identifierades istället 6 pappor med tecken på depression. Detta
motsvarade drygt 8 % av papporna.

Utifrån en bredare definition av psykiska svårigheter, där även ångesttillstånd
beaktas, föreslår Matthey (2000) en brytpunkt på 5/6, vilket gav ett utfall på 20
personer. Detta utgjorde drygt en fjärdedel av papporna (28%).
Denna undersökning har använt brytpunkten 9/10 som kriterium för att identifiera
pappor med tecken på depression.

Tab.1
Frekvenser för olika EPDS-värden(N=71)
Poäng
på
EPDS

Anta
l

   % Poäng på
EPDS

Antal     %

0  10   14.1 10  1 1.4
1  12   16.9 13  3 4.2
2  11   15.5 15  1 1.4
3   5   7.0 16  1 1.4
4   3   4.2
5  10   14.1
6   5   7.0
7   2   2.8
8   2   2.8
9   5   7.0

Medelvärdet på EPDS-skattningen för de 71 papporna är 4.2. och medianen är 3.0.
Nära hälften av papporna har 0-2 poäng (46 %).

Bakgrundsvariabler. Av de 110 fäderna som ingick i undersökningen var knappt
hälften 30 år eller yngre (43.5 %), medan 56.3% var över 30 år (av dessa var 13
pappor över 40 år). Som jämförelse kan nämnas att medelåldern för
förstagångsfäder i Sverige för 2003  var 31,3 år.
Av fäderna i undersökningen var 48.2 % förstagångsföräldrar. Åtta pappor hade tre
eller fler barn.
Utbildningsnivå. Tio procent hade grundskola, 64 % hade gymnasieutbildning och 26
% hade högskole-/universitetsstudier. Majoriteten av papporna var yrkesarbetande
(95 %). Endast fem pappor uppgav annat. En var sjukskriven, två var studerande
och två svarade ”övrigt”.

Pappaledighet (n=108). En majoritet av fäderna (82%) hade tagit ut minst 10
pappadagar i ledighet tre månader efter barnets födelse. Samtidigt fanns en grupp
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på 15 personer (13 %) som inte tagit ut någon enda dag. Bland dessa var två
studerande, en person som är sjukskriven samt med en pappa som svarat ”övrigt”.
Dessa fäder kan tänkas finnas hemma hos barnet. Det återstår 11 personer (10%)
som inte alls tagit ut någon ledighet i samband med barnets födelse.

Flertalet pappor (89 %) hade besökt BVC vid minst ett tillfälle, medan 12 pappor
(11%) ännu tre månader efter  barnets födelse inte besökt BVC vid något tillfälle.

Tab 2
Relationen till partnern (N=110)
Svarsalternativ Förhållandet till

partnern har
fördjupats

Nöjd med sitt
deltagande i
skötsel

Partner nöjd med
ansvarsfördelning

Kände sig
utanför

Stämmer inte alls            0.9 %        2.7 %      0.9 %       66.4 %
Stämmer dåligt          10.0 %        6.4 %    10. 0 %       21.8 %
Stämmer ganska
bra

         29.1 %      38.2 %     35.5 %       11.8 %

Stämmer i hög
grada

         28.2 %      23.6 %     24.5 %         2.7 %

Stämmer helt          31.8 %      29.1  %     29.1 %         0   %

Tabell 2 visar att cirka 10 % av papporna inte tyckte att barnet förde dem närmare
sin partner. Lika många var inte nöjda med sitt eget deltagande i barnets skötsel
och trodde inte heller att deras partner var nöjd med deras engagemang i barnet (
har svarat stämmer helt /i hög grad). Endast 3 (2.7%) pappor uppger att de i hög
grad känner sig utanför sen barnet fötts.

Tab 3
Relationen till barnet/barnen  
Svarsalternativ Barnet är

svårskött
N=110

Kommit nära mitt
barn
N=110

Närmare mitt andra
barn
N=54

Stämmer helt         0    %         40.9 %              26.8  %
Stämmer i hög
grad

        0.9 %         38.2 %              23.2  %

Stämmer ganska
bra

        1.8 %        20.9 %              25.0  %

Stämmer dåligt       20. 9 %           0    %              10.7  %
Stämmer inte alls      76.4  %           0   %              14.3  %

Tabell 3 visar att endast tre pappor ser barnet som svårskött och att ingen
upplevde svårighet i kontakt med barnet. Tre av fyra flerbarnspappor instämde i
att de kommit närmare sitt /sina andra barn i och med det nya barnets ankomst.

Tab 4
Oro för bostad, ekonomi och sysselsättning (N=110)
Svarsalternativ
Har …… oroat Dig?

Bostadsförhålland
en

 Vår
Ekonomi

 Frågor som rör mitt
arbete
eller studier
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inte alls             63.6 %      38.2 %              48.2
lite             12.7 %      26.4 %              13.6 %
varken mycket eller
lite

            10.9 %      15.5 %              13.8 %

ganska mycket             10.0 %      16.4 %              20.9 %
Mycket               2.7 %        3.6 %                3.6 %

En fjärdedel av papporna oroade sig mycket eller ganska mycket för sitt arbete och
en femtedel oroade sig för familjens ekonomi. Däremot var det bara drygt en av tio
som oroade sig för sitt boende.

Tab 5
Oro för partnerns hälsa, egen hälsa  och för parrelationen (N=110)
Svarsalternativ
Har du oroat dig för
…?

 Hur jag
mår

Hur min partner
mår

För lite tid ihop med min
partner

Inte alls      46.4 %         21.8 %                     25.5 %
lite      22.7 %         25.5 %                     24.5 %
varken mycket eller
lite

     19.1 %         20.9 %                     20.9 %

ganska mycket        9.1 %         26.4 %                     21.8 %
mycket        2.7%           5.5 %                       7.3 %
Total    100   %       100    %                   100    %

Nära en tredjedel av papporna oroade sig ”mycket” eller ”ganska mycket” för sin
partners hälsa och för den bristande gemensamma tiden med henne. Betydligt färre
av papporna, drygt 10 %, oroade sig för sin egen  hälsa

Tab 6
Oro för barnets hälsa och relation till barnet(N=110)
Svarsalternativ
Oroat dig?

Barnets
hälsa

Få för lite egen tid med
barnet

Inte alls      27.3 %               40.0 %
lite      29.1 %               26.4 %
varken mkt eller
lite

     21.8 %               19.1 %

ganska mycket      11.8 %               10. 0 %
mycket      10.0 %                 4.5 %

En femtedel av papporna oroade sig mycket eller ganska mycket för barnets hälsa
medan endast 1 av 7 uttryckte oro över att få för lite egen tid med barnet.

Tab 7
Upplevt stöd av närstående (N=110)

svarsalternativ prata med partnern om
allt

Prata med
kompisar

Prata med
föräldrar

Stämmer helt             64.5 %         30.0 %        40. 0 %
I hög grad             24.5 %           1.8 %        24.5 %
Ganska bra             10.0 %         30.9 %        21.8 %
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Stämmer dåligt               0.9 %           5.5 %        10.0 %
Stämmer inte alls              0    %           1.8 %          3.6 %

Endast en av papporna upplevde att han inte kunde prata med sin partner om allt
(”stämmer inte alls”/ ”stämmer dåligt”). Tretton procent upplevde att de inte
kunde prata med föräldrar och 7% upplevde denna brist i förhållande till vänner.

Tab 8
Upplevt kontakt med BVC/MVC (N=110)
Svarsalternat
iv

Upplevelse av
BVC

Upplevelse av
MVC

Mkt bra        51.8 %          40.0 %
Ganska bra        30.0 %          29.1 %
Varken eller        17.3 %          26.4 %
Mindre bra          0.9 %            4.5 %
Inte alls bra          0   %            0   %

En pappa upplevde kontakten med BVC som mindre bra och endast 5 pappor
svarade motsvarande för MVC.  Ingen pappa  har angett ”inte alls bra”. Flertalet
fäder, 82% för BVC resp. 69% för MVC, uppgav att kontakten varit mycket eller
ganska bra.

Förebilder i papparoll. En sista fråga ställdes om pappan såg någon förebild i sin
papparoll. Nära tre fjärdedelar av papporna (73 %) uppgav att de inte hade någon
förebild. Av de 29 som sade sig ha det angav 17 att det var en släkting (pappa,
bror..), medan 7% nämnde en vän. ”Annan” angavs av 4 fäder.

Gruppen med tecken på depression, ≥ 10 EPDS poäng, (N= 6)

Papporna som visat tecken på depression har här jämförts med övriga 65 pappor
(<10 p) som också fyllt i ett fullständigt EPDS.

Pappaledighet. Gruppen med tecken på depression utmärkte sig genom att inte ta
ut någon ledighet alls (0 dagar) i högre grad än övriga pappor. Hälften av papporna
(3 av 6) med tecken på depression tog inte ut någon ledighet. För övriga pappor var
denna siffra endast 11 % (7 av 65).

Tab 9
Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för svaren på frågorna 1-3 om relation
till partnern. Jämförelse mellan pappor med höga poäng på EPDS (N=6) med de
med låga (N=65).
Frågor Höga EPDS

poäng   10-
 Låga EPDS
Poäng   0-9

Förhållandet till min partner
har fördjupats

   M = 3.67 a
      s  = 1.03

   M = 3.75
     s  = 1.07

nöjd med mitt deltagande i
allt som rör vårt barn

   M = 2.67
     s  = 1.03

   M = 3.7
     s  = 1.09

Partnern är nöjd med mitt
deltagande i skötsel av
barnet

   M = 2.50
     s  = 0.83

   M = 3.75
      s  = 1.04
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barnet
a) skala 1-5 där 5 är mest positivt

Papporna som visar tecken på depression skattade genomgående relationen till
partnern och delaktigheten runt barnet lägre än övriga pappor. Den största
skillnaden sågs i svaren om deltagandet i omsorg runt barnet.

Tab 10
M och s  för svaren på frågorna 4-6 om relation till barnet  .De med höga EPDS-
poäng (N=6) jämförs med de med låga(N=65.)
Frågor Höga EPDS

poäng 10-
Låga EPDS
Poäng   0-9

Känner mig utanför sen barnet
fötts

   M = 3.67a
    s  = 1.03

   M = 3.65
    s  = 0.73

Upplever barnet som svårskött    M = 4.17
    s  = 0.98

   M = 4.72
    s  = 0.54

Kommit nära mitt barn    M = 3.67
    s  = 0.81

   M = 3.25
    s  = 0.77

a) höga värden på 1-5 skala innebär mer positivt

Den tydligaste skillnaden mellan grupperna visade sig på frågan om pappan upplevt
sitt barn som svårskött. Här svarade papporna i gruppen med höga EPDS-poäng i
högre grad än övriga att de gjort det.

Tab 11
M och s för svaren på påståendena om upplevd oro (8-15). Pappor med höga EPDS-
poäng (N=6)  jämförs med de med låga poäng (N=65)
Frågor
Har du oroat dig för..?

Höga EPDS
poäng 10-

Låga EPDS
Poäng   0-9

Bostad    M = 2.83a
      s = 1.43

   M = 1.66
    s  = 1.06

Ekonomi    M = 3.50
      s = 1.22

   M = 2.08
     s  = 1.13

Arbete/studier    M = 4.00
     s  = 0.60

   M = 2.00
     s  = 1.25

Hur jag mår    M = 3.50
     s  = 1.04

   M = 1.82
     s  = 0.97

Hur min partner mår    M = 3.83
     s  = 0.91

   M = 2.60
     s  = 1.20

Barnets hälsa    M = 3.50
     s  = 1.04

   M = 2.48
     s  = 1.25

För lite tid m partner    M = 3.67
     s  = 1.37

   M = 2.58
     s  = 1.26

För lite egen tid m barnet    M = 3.17
     s  = 0.75

   M = 1.92
     s  = 1.08

a) skala i-5 där 5= hög grad av oro

Papporna med höga poäng på EPDS utmärkte sig genomgående för avsevärt högre
grad av oro än de med lägre poäng. Detta gällde för såväl faktorer som bostad,
arbete och ekonomi som för oro för partner, relationen och barnet. Allra mest
oroade sig papporna med depressionstecken för arbetssituationen samt för hur
partnern mådde.
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Tab 12
M  och s  för svaren på påstående om upplevt stöd (1b-3b..) Jämförelse mellan
gruppen med höga poäng på EPDS (N=6 )med  övriga (N=65).
Frågor Höga EPDS

poäng  10 -
Låga EPDS
poäng 0-9

Kan prata m min partner om
allt

   M = 4.00a
    s  =  0.89

   M = 4.62
     s = 0.67

Kan prata med vänner    M = 3.33
    s  = 1.03

   M = 3.97
    s  = 0.93

Kan prata med föräldrar    M = 3.67
    s  = 0.81

   M = 4.09
    s  = 1.11

a) skala 1-5 där 5= mest positiv

Papporna med tecken på depression upplever sämre samtalsstöd av närstående än
övriga pappor. Lägst medelvärde uppvisar papporna med högt på EPDS på att prata
med vänner.

MVC/BVC
Kontakt med MVC/BVC.  Pappor utan depressionstecken upplever kontakten med
både MVC/BVC som bättre än de med tecken på depression. Medan hälften av den
senare gruppen upplevde kontakten som god (3 av 6) så svarade ca 80 % av övriga
mycket/ganska bra.

Förebild. Ovan har redovisats att endast en fjärdedel av papporna uppgett sig ha
en förebild i uppfostran. Gruppen pappor med depressionstecken uppgav sig i
avsevärt högre utsträckning ha en förebild än pappor i allmänhet. Fem av sex
pappor svarade ja på frågan (83 %). Bland övriga pappor var det endast 9 av 64 (14
%) som svarade jakande på frågan.

Diskussion

”Kunde aldrig i mitt liv föreställa mig hur min känsla gentemot vårt barn är. Det
övervinner allt annat jag kunnat drömma om. Livet är bra härligt!!” (pappa i
undersökningen)

Studiens första syfte var att undersöka i vilken utsträckning pappor i allmänhet
visar tecken på nedstämdhet några månader efter barnets födelse. Inledningsvis är
det viktigt att påpeka att de allra flesta papporna i undersökningen, mellan c.a.
70–90 %, gav svar som tydde på att de mådde bra i sin situation som nyblivna fäder.
Majoriteten har inte upplevt oro, bristande stöd eller svårigheter att prata med
närstående i någon större utsträckning. Många skulle säkert instämma i citatet
ovan. För de allra flesta är denna period en tid av glädje och en tid då relationen
till partnern fördjupas. Men så är inte fallet för alla.
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Tecken på depression
Resultaten i denna undersökning överensstämmer med vad som framkommit i
tidigare forskning. Drygt 8 % av papporna visade några månader efter förlossningen
tecken på depression, vilket är färre än för nyblivna mammor. Motsvarande siffra
för mammor var i en sammanställning gjord av Larson (2003) i samma kommun nära
14 % (då brytpunkten ≥10 på EPDS användes). En högre frekvens för mammor än
pappor är genomgående i internationella studier. Högre prevalens för kvinnor gäller
också depressioner vid andra tillfällen än i samband med barnafödande.

Fördelningen av poäng på EPDS bland papporna behöver påtalas. Nära hälften (47
%) hade 0-2 poäng, vilket innebär att man inte alls säger sig uppleva påfrestningar i
form av nedstämdhet. Bland mammorna i samma kommun är det knappt 20 % som
svarar så lågt. En förklaring kan naturligtvis vara att fäder mår mycket bättre än
sina partners under barnets första månader. En annan tänkbar förklaring är att
männen i högre utsträckning har svårigheter med att identifiera denna typ av
känslor. Jag tror att det är viktigt att väga in parets gemensamma situation för att
förstå hur papporna svarar. Matthey (2003) visade t.ex. att så många som 50 % av
mödrarna visar tecken på psykiska svårigheter om pappan är deprimerad.

Föräldradagarna
Risken att dessa pappor bär oron inom sig själva ökar också genom att det i denna
grupp är fler som väljer att inte ta ut sin föräldraledighet under barnets första
månader. Undersökningen visade att de 10 % pappor som inte tar ut någon
föräldraledighet i samband med barnets födelse utgör en riskgrupp för
nedstämdhet. Edhborg m.fl. (2000) visade att män till kvinnor som har psykiska
svårigheter tog ut sin föräldraledighet i lägre utsträckning. Att inte ta ut sin
föräldraledighet kan både vara en följd av en påfrestning i relationen till partnern,
som en orsak till svårigheten. Detta kan ytterligare öka påfrestningen för partnern
då bristande stöd av maken är en viktig faktor i mammans depression.

Oro
Gruppen fäder med tecken på nedstämdhet och depression oroade sig mer för sin
och familjens situation i form av bostad och arbete samt partners och barnets
hälsa. Papporna beskrev också svårigheter att prata med närstående vid behov. I
resultatet framkom att så många som en tredjedel av papporna uttrycker oro över
sin partners hälsa. Lika många oroade sig över konsekvenserna av barnets inträde i
familjen, i form av för lite tid ihop med partnern. I en tid av omställning på många
plan till en ny form av familjerelation kan det vara svårt att särskilja egna känslor
av nedstämdhet från oro för partner och barn. Pappan kan ha svårt att
sammankoppla känslor av nedstämdhet och oro med själva föräldraskapet. Detta
kan förstärkas om omgivningen inte heller frågar efter och uppmärksammar hur
pappan själv mår.

Förebilder
Sista frågan i formuläret som getts till papporna rörde förekomsten av ”förebild i
hur jag vill vara som pappa”. Bara en pappa av fyra säger sig ha en förebild i sin
papparoll. Av dessa är det  2/3 som uppger egen far eller bror som förebild. Det är
svårt att enbart utifrån enkäten veta vad papporna egentligen svarat på. En pappa
skriver att ”jag skall inte vara som min pappa d.v.s. frånvarande”. Några av
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papporna kan ha svarat utifrån en negativ förebild på detta sätt. Det låga antalet
pappor som svarat ja på denna fråga kan återspegla en bristande relation till egna
fäder hos en majoritet av papporna, men också vara ett uttryck för den kraftiga
förändring som har skett under de senare decennierna i hur man vill vara som
pappa. Ett något oväntat resultat är att papporna med depressionstecken, i högre
grad än övriga, uppger sig ha en förebild. En möjlig förklaring skulle kunna vara att
denna grupp i samband med sin nedstämdhet mer konfronterats med frågorna om
hur man skall vara som far. En annan förklaring kan vara att just dessa pappor
svarat utifrån en negativ vinkling på ”förebild” och klart uttrycker att de inte vill
bli som sina egna fäder. Betoningen på  ”..hur Du vill var som pappa..” antas
minska risken för denna tolkning.  Men frågans formulering och det lilla antalet
pappor i gruppen begränsar slutsatserna som kan dras. De danska forskarna (Madsén
m.fl., 2002) konstaterade också att ca tre av fyra pappor uppgav att deras fäder
inte förstod dem och över hälften beskrev sina fäder som frånvarande. Två
tredjedelar av dem menar att deras fäder inte gett dem någon modell som de kan
använda i sin egen föräldraroll. Madsén skriver ”Det är genomgående att fäderna
inte ser sin egen far och relationen till honom som något som har direkt betydelse
för sin relation till sitt eget spädbarn (sid. 235; egen översättning.) Författarna
poängterar att frågan är ställd med fokus på modeller för omsorg och relation med
det späda barnet vilket inte betyder att papporna inte kan ha en modell för det
äldre barnet.

Inre omsorgsmodeller
Utifrån frågan varifrån pappor får sin omsorgsmodell har papporna i Madséns
undersökning intervjuats med frågor ur AAI (anknytningsintervju för vuxna) och
dessutom fått beskriva sitt spädbarn i Faedre-tillknytning-interviewet.
(Beträffande begränsning i urvalet av papporna se inledning). En jämförelse gjordes
mellan barnbeskrivningen och pappans svar på frågorna ur anknytningsintervjun .
Frågorna ställdes avseende varje förälder för sig. Resultatet visade på ett samband
mellan beskrivningen av den egna föräldern som en ”trygg bas” under barndomen
och förmågan att ge en åldersadekvat beskrivning av barnet. Sambandet gällde
endast mellan relationen till den egna modern och förmågan att beskriva sitt barn.
Författarnas slutsats är att inre modeller för omsorg om det lilla barnet
härstammar från pappornas relation till sina mödrar och inte från deras fäder.
Madsén m. fl. undersökte vilka faktorer på en inre nivå som styr pappors förmåga
till omsorg om sina små barn. Dessa faktorer är huvudsakligen omedvetna. Men de
utgör en grund för mer medvetna förebilder av hur man kan vara som pappa. Det
kan tyckas oroande att så få inte uppger sig ha någon förebild. Jag tror att det är
viktigt att också se att det idag i högre utsträckning finns ett val kring papparollen.
Förmågan att reflektera över sin roll som förälder kan ha förbättrats. Pappor kan t
ex. genom att definiera vad de inte vill bli ( t. ex.”frånvarande som min pappa”)
närma sig en ny papparoll. Avsaknaden av förebild kan kanske i stället ses som att
pappor idag söker mer aktivt hur de vill vara med sina barn.

Begränsningar i undersökningen
Undersökningen är en pilotstudie med syfte att få en första uppfattning om hur
nyblivna pappor tänker. Den använda skattningsskalan har inte validerats på
svenska pappor. Jämförelser har fått göras med australiensiska män, då skalan
endast har validerats där. Den undersökta gruppen utgjordes av 110 nyblivna fäder.
Gruppen med tecken på depression och oro bestod endast av sex män. Det låga
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antalet begränsar de slutsatser som kan dras i undersökningen. Bortfallet i
undersökningen är runt 25 %. Denna grupp kan skilja sig från dem som besvarat
enkäten. Dessutom har en tredjedel av papporna av misstag fått en avkortad EPDS
version som ej kunnat inkluderas i studien vilket ytterligare begränsat underlaget
på just depressionsskalan.

Slutsatser
Att uppmärksamma papporna är väsentligt för att planera för ett bra stöd till
föräldraparet. Madsén m.fl (2002) hänvisar till en studie i Danmark där man låtit
BVC-sköterskor skatta psykisk ohälsa hos fäder. Endast 1.5 % bedömdes ha problem.
Mina resultat, och andra studier, visar att detta är en kraftig underskattning. De
pappor som har depressiva svårigheter måste uppmärksammas mer för att hjälp
skall kunna utformas. Att män lider av depressioner, om än i lägre grad än kvinnor,
har naturligtvis varit känt tidigare. Däremot har inte forskningen på samma sätt
belyst vad detta kan betyda just under den period när mannen ställer om sig till
föräldraskap och anpassar sig till att bli pappa. Hos mammor som drabbas av PPD är
det inte så mycket symptomen som är specifika, utan mer betydelsen av just den
period som övergången till föräldraskap innebär (Wickberg & Hwang, 2003).
Liknande kan antas vara fallet för papporna.

I en nyligen publicerad metastudie (Kane & Garber, 2004) påvisades att pappors
depression var klart relaterad till både internaliserad och externaliserad
psykopatologi hos deras barn, samt till konfliktnivån mellan far och barn. Utöver
den nyblivna pappan behov av stöd för egen del kan också barnet påverkas av hans
problematik. Flera författare (Ballard m.fl., 1996; Matthey m.fl., 2003) har påvisat
att det också föreligger ett tydligt samband mellan föräldrarnas hälsotillstånd.
Pappans och mammans situation måste följaktligen uppmärksammas inom ramen
för parförhållandet.

I en av Folkhälsoinstitutet (Sarkadi, Kristiansson, & Bremberg, 2004) nyligen
publicerad översikt över studier kring fäders betydelse för barns hälsa skriver man
att ”det är i första hand mammorna som erbjuds insatser, vilket är särskilt tydligt
inom barnhälsovården, men gäller också inom andra verksamheter”. Madsén med
medarbetare (2002) har i Danmark tittat på remisser till Center for Spaedbörn. I
endast 7 % angavs pappans problem i remissen medan det för mamman nämndes i
73 %. I knappt 20 % av remisserna angavs problem i parförhållandet. I
behandlingsarbetet  visade det sig senare att i 25 % av fallen låg fokus  på pappans
problem, medan det dubbelt så ofta än vad som framkommit i remissen fokuserats
på parrelationen. Sammanfattningsvis betyder detta att det föreligger en stark
tendens inom flertalet verksamheter att inte uppmärksamma hur papporna mår.
Då pappors och mammors hälsa samvarierar i hög utsträckning förefaller det
nödvändigt att rikta insatser i högre utsträckning till föräldraparet ihop. Detta både
utifrån pappors påtagliga oro över partners och barnets situation och över den
växande kunskapen kring både mammans och pappans hälsas betydelse för barnets
utveckling.

Flera pappor på de mottagningar där undersökningen genomförts har tidigare frågat
varför inte också pappor får fylla i de EPDS-formulär som mödrarna sen flera år
rutinmässigt gör. En pappa skriver om förlossningen ”som blivande pappa får man
ofta känslan av att var en skuggfigur” och vidare ”under MVC/BVC fokuseras all
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uppmärksamhet på den nyblivna mamman”. En annan pappa skriver ”efter
förlossningen behöver föräldrarna mer uppmärksamhet och stöd t ex
relationsproblem, sexuella frågor”.  Resultaten visar ändå att pappor generellt är
mycket nöjda med kontakten på både MVC och BVC. Endast en pappa har svarat
”mindre bra” på frågan om kontakten med BVC (fem på MVC). Denna positiva
värdering har framkommit även i andra studier. Eklund och Sigfridsdotter (2003)
kunde  visa att papporna överlag var nöjda med bemötandet inom MVC, om än att
de kände sig mindre delaktiga i barnmorskesamtalen.  Dessa verksamheter kan
således utgöra en god grund för insatser även gentemot pappan. Forskningen kring
mammors depressioner har visat att stödjande samtal (councelling) med BVC
sköterskor har en god effekt på tillfrisknande (Wickberg & Hwang, 2003). Pappor
bör i högre grad än vad som nu är fallet erbjudas att delta i planering av
stödinsatser. Vetskapen om hur stödet till partnern utformas skulle sannolikt bidra
till en minskning av oron över dennes situation. Men de påvisade sambanden mellan
de nyblivna föräldrarnas psykiska tillstånd talar också för att fler av stödinsatserna
skulle ha förändringar och påfrestningar i parrelationen i fokus. Detta utesluter inte
att båda föräldrar var för sig också kan behöva stöd vid svårare depressioner.
Madsén m.fl. (2002) har följt 37 fäder i terapi där fokus varit just på faderskapet.
De betonar att kunskapen om denna aspekt av män i terapi är begränsad. Deras
undersökning visar att män upptas av samma teman som mödrar i psykoterapeutisk
behandling. Författarna nämner som exempel ångest över egna impulser i relation
till barnet, ångest över att tvingas skiljas från barnet, krisreaktioner på traumatisk
födsel, problem i parrelationen samt växande problem i relation till egna föräldrar.
Centralt är att uppmärksamma faktorer som hörande till partnerrelationen i högre
grad än att betrakta dem som svårigheter hos den enskilda föräldern. Speciellt mot
bakgrund av att problematiken tydligt i högre grad kommer att tillskrivas mamman.
Behovet av utökad kunskap om pappornas psykiska hälsa och behov av stöd finns på
olika plan.

Sammanfattning och förslag på framtida forskning
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Generellt stöd till alla föräldrar, inklusive pappor. Former för allmänt föräldrastöd
med möjligheter att få diskutera och få stöd i föräldrarollen behöver utvecklas och
utvärderas. Folkhälsoinstitutet (Andalibi, Hagekull & Bremberg; 2003) har nyligen
gjort en kartläggning av olika typer av verksamheter som förekommer som stöd till
föräldrar. Detta kan utgöra en grund för att gå vidare och utvärdera dessa, med ett
speciellt fokus på vad papporna själva anser vara ett gott stöd.
Parinterventioner. För spädbarnsmammor i kris finns många verksamheter som
fokuserar på mamma-barn samspelet. Av stort värde vore att undersöka hur
papporna mer aktivt skulle kunna delta i dessa. Detta innebär inte självklart att
pappan skall ingå i de direkta interventionerna. Men en större delaktighet i hur
stödet till partner utformas samt erbjudande om egna, parallella insatser skulle
kunna förbättra parets möjlighet att gå stärkta ur krisen.  Kunskapen om tidiga
interventioner, där pappan har en självklar plats, är begränsad i nuläget.
Terapi. Ett tredje område som berörts där ytterligare forskning vore av värde är
individual-terapeutiska insatser gentemot pappan, där själva föräldraskapet och
dess svårigheter står i centrum. Kanske kan korttids terapeutiska insatser med
faderskapet i fokus komplettera andra insatser, som t.ex. anknytningsstöd till
mamman-barnet.
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bilaga 1
Till Dig, som nybliven pappa!

De första månaderna efter man blivit förälder innebär ofta en stor omställning.
Glädjen kan blandas med känslor av nedstämdhet. Alla mammor har under de
senaste åren fått fylla i ett själv-skattningsformulär på BVC, ca. 8 veckor efter
barnets födelse. Detta har legat till grund för att kunna erbjuda stöd vid behov.
Pappornas situation har inte uppmärksammats på samma sätt. Jag som genomför
denna undersökning är intresserad av att få reda på mer om hur situationen ser ut
för pappor, med betoning på hur pappor mår under barnets första månader.
Förhoppningen är att resultaten av denna undersökning kan öka kunskapen om hur
pappor har det och därmed kunna bidra till att stöd utformas på ett bra sätt.

Undersökningen vänder sig till alla som blivit pappor under perioden 1/7- 31/12

2003 inom Lidköpings kommun.

Jag kommer om ett par månader att be Dig fylla i ett frågeformulär. Detta kommer

att finnas på BVC vid det läkarbesök som NI som föräldrar inbjuds till tillsammans

med ert barn vid ca. 3 månaders ålder. Efter att ditt barn träffat läkaren ges du

tillfälle att skriftligt besvara några frågor. Svaren läggs i slutet kuvert och kommer
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enbart att läsas av mig som undersökningsledare. Deltagarna garanteras

anonymitet d.v.s. du uppger inte namn.

Om du inte kan delta i läkarbesöket kommer vi att be barnets mamma att ta med

ett frågeformulär hem till dig ihop med ett frankerat kuvert.

Deltagandet i undersökningen är givetvis frivillig. Ditt val att deltaga eller inte

påverkar inte dina andra kontakter med BVC.

Jag som utför undersökningen arbetar som barn- och ungdomspsykolog i Lidköping

och arbetar bl.a. med föräldrastöd. Har Du frågor kan Du ringa till :

Jan Dalgren Brigitta Wickberg

Leg. Psykolog Leg Psykolog / Göteborgs

universitet

0510-85544 031-7731646

Här följer först några frågor om vem du är: Bilaga 2
Sätt ett X i den ruta som bäst stämmer in på dig.

Hur gammal är du?            ………..

Hur många barn har du?    ………..

Vad gör du ? �   Studerar  �   yrkesarbetar     �   arbetslös   �
sjukskriven    �  annat ………..

Utbildning �     Grundskola              �  gymnasium     �
Universitet/Högskola

Har du tagit ledigt från
arbete/studier sen
barnet föddes? �  Nej �  Ja        Om ja, hur länge………….

Sen barnet föddes
har jag varit på BVC
(utöver dagens besök) �  ja �  nej
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Här följer några påståenden om vad det kan betyda att bli pappa. Kryssa för det
alternativ som bäst stämmer för dig på varje påstående

            Stämmer         stämmer i           stämmer           stämmer
stämmer inte

              Helt                hög grad            ganska bra
dåligt                alls

1 Mitt förhållande till min                �              �             �              �             �

  partner har fördjupats

2 Jag känner mig nöjd med hur
   mycket jag har kunnat deltaga
   i allt som rör vårt nyfödda barn      �              �            �              �

            �

3 Min partner  är nöjd med 
   hur vi delar skötseln och
   ansvaret för barnet                �              �              �              �              �

4 Jag känner mig utanför
   sen barnet fötts                                �              �              �              �
�

5 Jag upplever mitt nyfödda
   barn som svårskött                 �               �                    �                     �
�

          Stämmer         stämmer i           stämmer           stämmer
stämmer inte
                                     Helt                hög grad            ganska bra

dåligt                alls

6 Jag tycker att jag  har kommit
   nära mitt barn och lärt känna det        �                �                �               �
�

Besvaras endast av dig som redan har ett/flera barn:

7 Jag har kommit närmare mitt
   andra/mina andra barn sen
   barnet föddes    �               �                 �                 �                �
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Här följer några frågor om Oro.
I perioder oroar vi oss alla för saker i våra liv. Är det något av nedanstående som
oroat dig de senaste veckorna ?

                      Mycket    ganska     varken mkt     lite         inte alls

             mkt            el  lite

8 Våra bostadsförhållanden ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ

9 Vår/Min  ekonomi ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ
 

10 Frågor som rör mitt ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ
    arbete/studier

11 Hur jag mår ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ

12 Hur min  partner mår ÿ             ÿ             ÿ             ÿ
ÿ

13 Barnets hälsa ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ

14 Att få för lite egen tid ihop
     med min partner ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ

15 Att få för lite egen ÿ             ÿ             ÿ             ÿ             ÿ
     tid med barnet

Här följer några frågor kring hur du mår?

Observera att frågorna handlar om hur du känt det under de senaste sju dagarna,
inte bara hur du mår just nu. Sätt ett X på det svarsalternativ som bäst beskriver
hur du mår.
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1 Jag har kunnat skratta och se (  )  Lika bra som vanligt
   tillvaron från den ljusa sidan (  )  Nästan lika bra som vanligt

(  )  Mycket mindre än vanligt
(  )  Inte alls

2 Jag har glatt mig åt saker som skall hända(  )  Lika mycket som vanligt
(  )  Något mindre än vanligt
(  )  Mycket mindre än vanligt
(  )  Inte alls

3 Jag har lagt skulden på mig (  )  ja, för det mesta
   själv onödigt mycket när (  )  Ja, ibland
   något har gått snett (  )  Nej, inte så ofta

(  )  Nej, aldrig

4 Jag har känt mig rädd och orolig (  )  Nej, inte alls
   utan egentlig anledning (  )  Nej, knappast alls

(  )  ja, ibland
(  )  Ja. mycket ofta

5 Jag har känt mig skrämd och panik- (  )  Ja, mycket ofta
   slagen utan speciell anledning (  )  ja, ibland

(  )  Nej, ganska sällan
(  )  Nej, inte alls

6 Det har kört ihop sig för mig (  )  Ja, mesta tiden har jag inte
kunnat

   och blivit för mycket        ta itu med något alls
(  )  Ja ibland har jag inte kunnat
ta itu
       med saker så bra som vanligt.
(  )  Nej, för det mesta har jag
kunnat ta
       itu med saker ganska bra med
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(  )  Nej, jag har kunnat ta itu med
saker
       precis som vanligt

7 Jag har känt mig så ledsen och olyck- (  )  Ja, mesta tiden
   lig att jag har haft svårt att sova (  )  Ja, ibland

(  )  Nej, sällan
(  )  Nej, aldrig

8 Jag har känt mig ledsen och nere (  )  Ja, för det mesta
(  )  Ja rätt ofta
(  )  Nej, sällan
(  )  Nej, aldrig

9 Jag har känt mig så olycklig att (  )  Ja, nästan jämt
   jag har gråtit (  )  Ja, ganska ofta

(  )  Bara någon gång
(  )  Nej, aldrig

10 Tankar på att göra mig själv illa  (  )  Ja rätt ofta
     har förekommit (  )  Ja, ibland

(  )  Knappast alls
(  )  Aldrig

Fortsätt till sista sidan
!

Här följer några frågor kring vilket stöd du upplever i din närmaste omgivning.

I samband med att man blir pappa kan det finnas ett stort behov att prata med,
eller få stöd av, någon om sina tankar kring barnet eller den förändrade
livssituationen som det ofta innebär. Kryssa för det som bäst passar in på dig vad
du upplever av stöd.
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Stämmer           stämmer                 stämmer        stämmer
stämmer

    helt              i hög grad              ganska bra       dåligt
inte alls

1b Jag kan prata med min partner om allt      �               � �               �               �

2b Jag har kompisar eller vänner
     som jag kan prata med       �  � �
�               �

3b Jag kan prata med mina föräldrar
     eller släktingar       �  � �               �               �

-            -            -            -            -           -            -             -           -           -          -
-          -

mkt bra       ganska bra           varken bra       mindre bra
inte alls

              el dåligt              bra

4b Hur upplevde du kontakten med MVC 
     som blivande pappa ?    �                 �                 �
�                �     
5b Hur har du upplevt kontakten
     på barnavårdcentralen (BVC)
     som pappa   �                �                 �                 �
�

6b Har Du någon viktig förebild när Du har
     blivit förälder (någon som betyder mycket
     för hur Du vill vara som pappa)?                           �   Ja           �   Nej

Om du har det.  Vem?…..           �  nära släkting (t ex pappa, bror..)     �  vän
      �  annan.

Om du har något annat att tillägga om frågorna så skriv det gärna
här…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Lägg  ditt formulär i det medskickade kuvertet, stäng det  och ge det till
sköterskan.
(Du som fyller i hemma: Lägg i svarspostkuvertet och skicka med posten).
Observera att endast försöksledaren kommer att läsa dina svar.
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          TACK FÖR DIN MEDVERKAN


