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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning visar att inte bara mammor, utan även pappor, kan 

drabbas av postpartumdepression (PPD) och psykiskt lidande i samband med 

föräldrablivandet. Mödra- och barnhälsovården (MBHV) finns till för båda 

föräldrarna. Trots detta är det få pappor som vänder sig dit för stöd. Den här 

studien syftade till att undersöka hur kontakten mellan papporna och MBHV 

upplevs och vad som kan göras för att möta pappors behov i större 

utsträckning. Kvalitativ metod med intervjuer och webbenkäter med öppna 

svar användes. Sju informanter, varav tre pappor, två BVC-sjuksköterskor 

och två psykologer intervjuades. Tjugosex informanter, varav tio BVC-

sjuksköterskor och sexton pappor besvarade webbenkäten. I den tematiska 

analysen framkom att papporna i sort sett var nöjda med sin kontakt med 

MBHV, men att utrymme för förbättring fanns. Det kärntema som framträdde 

vid analysen var Information. Många pappor visste inte att de kunde drabbas 

av PPD i samband med föräldrablivandet och att de kunde vända sig till 

MBHV för hjälp. Utöver Information framkom åtgärdsförslag på olika 

nivåer: person-, organisations- och samhällsnivå. Åtgärder behöver riktas 

mot alla nivåer för att skapa bästa möjliga förutsättningar till förändring. 
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Abstract 

 

Previous research shows that not just mothers, but also fathers, can be afflicted 

with postpartum depression (PPD) and distress when becoming a parent. A 

mission for the Child and Maternity Health Care (CMHC) is to support both 

mothers and fathers. Despite this very few fathers turn to the CMHC for 

support. The aim of this study was to investigate the interaction between 

fathers and the CMHC too see what possibly could be done to meet fathers’ 

needs to a higher extent. A qualitative method with interviews and web surveys 

with open ended questions was used. Seven informants of whom three fathers, 

two CHC-nurses and two psychologists were interviewed. Twenty-six 

informants, of whom ten were nurses and sixteen were fathers responded to the 

web surveys. The thematic analysis showed that the fathers were satisfied with 

their contact with the CMHC at large, but there was room for improvement. 

The core theme that emerged at the analysis was Information. Many fathers 

were not aware that they could be afflicted with PPD and that they could 

receive help from the CMHC. Apart from Information different action 

proposals were found on different levels: person, organizational and societal 

level. Proposals for action need to be directed towards all levels in order to 

enable the best possible conditions for change. 

 
Keywords: postpartum depression, fathers, Child and Maternity Health Care, 

qualitative. 
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Introduktion 

Att bli förälder 

Att bli förälder är en av de största och mest omvälvande upplevelser en människa kan vara 

med om under sin livstid. För de allra flesta är det en omställning som innebär stora 

förändringar på flera livsområden. Utmaningar till trots så överväger de positiva sidorna av 

föräldraskapet för de flesta. Känslor av glädje, upprymdhet och stolthet dominerar i regel över 

negativa upplevelser som trötthet, otillräcklighet och nedstämdhet.         

För vissa personer blir dock de påfrestningar som föräldraskapet innebär mer 

påtagliga. Känslomässig stress, påfrestningar i parrelationen och bristande stöd kan bidra till 

att de negativa upplevelserna överväger. Sårbarhet och stressorer kan tillsammans bidra till att 

föräldrablivandet, med alla utmaningar och omställningar det innebär, leder till psykisk ohälsa 

(Massoudi, 2013).  

Upplevelsen av att bli förälder skiljer sig i vissa avseenden beroende på om man är 

man eller kvinna (Nyström & Öhrling, 2004; Plantin, Månsson & Kearney, 2003). Trots detta 

så har det forskats betydligt mer gällande mammors än pappors upplevelse av 

föräldrablivandet (Fägerskiöld, 2008). Faderns ställning i förhållande till barnet har inte heller 

alltid varit lika självklar då mannen historiskt sett mer haft rollen som familjens ledare och 

försörjare (Fägerskiöld, 2006). Även om papparollen har förändrats till att bli mer delaktig 

under årens lopp så lever vissa föreställningar kring mannen och hans föräldraförmåga kvar. 

Till exempel visar en studie att ungefär hälften av dagens sjuksköterskor har en ambivalent 

inställning till pappornas omsorgsförmåga (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011). Forskning 

antyder dock att föräldrarnas förmåga är mer kopplad till erfarenhet och tid spenderad med 

barnet än till kön (Lamb & Lewis, 2010).  

Mamman har även en mer självklar ställning till barnet rent biologiskt i början då det 

är hon som bär och föder barnet samt står för amningen (Forssberg, 2013). I allt detta riskerar 

pappans roll att bli mer undanskymd. Detta trots att flera studier understryker vikten av 
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faderns engagemang tidigt i barnets liv, både för att främja barnets känslomässiga hälsa och 

kognitiva utveckling (Fägerskiöld, 2008; Massoudi, 2013).  

På senare år har dock pappans roll och perspektiv börjat lyftas fram på olika håll i 

media. Exempel på detta är pappaböcker som Pappalogi: handbok för pappor från 

produktionssex till vab (Forsberg, 2013) och Pappa: dina utmaningar som man & partner 

(Jesper Juul, 2013). På internet finns även ett antal hemsidor och forum riktade direkt till 

pappor. Hit hör till exempel www.pappaforum.se, www.pappamanualen.se och 

www.planetdad.se. Ett annat exempel på pappaperspektivets frammarsch är podcasten 

“Pappapodden med Nisse och Manne” som i dagsläget släppt över hundra avsnitt sedan april 

2013 (iTunes, 2015). 

Mödrahälsovård i Sverige 

År 1937 togs ett riksdagsbeslut i Sverige om generell mödra- och barnhälsovård (MBHV) 

som skulle vara frivillig och gratis. Under 1930-talet startades de första 

mödravårdscentralerna (Socialstyrelsen, 2014). Vid graviditet skriver mamman in sig på en 

mödravårdscentral (MVC) där hon sedan får återkomma för kontroller, läkarbesök och 

provtagningar. På MVC träffar hon sedan en barnmorska som följer henne genom 

graviditeten. Den andre föräldern är också välkommen att följa med på besöken. Varje MVC 

är kopplad till en specifik förlossningsklinik. Efter att barnet är fött går kontakten i regel över 

till barnavårdscentralen (BVC) och personalen där. Förutom medicinska uppgifter och råd om 

kost- och livsstil ska MVC även bidra till att förbereda föräldrarna på föräldraskapet. Detta 

görs genom individuella samtal samt att de erbjuds att träffa andra föräldrar i grupper. På 

vissa platser finns även speciella pappagrupper (Socialstyrelsen, 2009).  

Barnhälsovård i Sverige 

Efter riksdagsbeslutet 1937 började även barnavårdscentraler (BVC) att växa fram i hela 

landet (Socialstyrelsen, 2014). Barnhälsovårdens (BHV) uppdrag har haft olika fokus sedan 
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dess, men har generellt sett gått från ett hälsoövervakande till ett mer hälsofrämjande, 

preventivt perspektiv. Enligt en undersökning av Jansson, Isacsson & Nyberg (1998) är det 

nära 100 % av Sveriges familjer som kommer i kontakt med BHV. Målet är att främja hälsa 

och förebygga ohälsa hos barn och att identifiera problem i barnens mående, utveckling och 

miljö samt att intervenera på ett tidigt stadium. För att kunna tillgodose att alla barn i Sverige 

har tillgång till kostnadsfri vård finns lokala BVC eller familjecentraler, som ansvarar för de 

barn som är inskrivna just där. Som ett led i att nå målen för BHV riktas även insatser direkt 

till föräldrarna för att stötta dem i föräldraskapet. Detta sker exempelvis genom hembesök, 

individuella stödsamtal och föräldragrupper. De hjälper även föräldrar i samspelet med barnet 

för att främja en trygg anknytning, vilket har betydelse för barnets fortsatta utveckling 

(Håkansson & Sundelin, 2000).  

På BVC arbetar minst en legitimerad sjuksköterska som är specialiserad som 

distriktssköterska eller på barn och ungdomar. Det finns alltid en legitimerad läkare kopplad 

till vårdcentralen och det ska också finnas en mödra- och barnhälsovårdspsykolog som arbetar 

konsultativt till BVC-personalen, vilken föräldrar och barn kan remitteras till om de har behov 

av mer stöd (Socialstyrelsen, 2014). Ofta finns även andra personalgrupper representerade och 

vid behov kan BVC samverka med andra instanser som socialtjänsten, barnomsorg med flera 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2015b). Även om lika vård på lika villkor eftersträvas så 

finns en viss variation gällande de metoder och insatser som tillämpas på olika BVC i landet. 

Exempelvis förekommer spädbarnsmassage på de flesta BVC medan föräldragrupper efter att 

barnet fyllt ett år bara erbjuds i en tredjedel av områdena (Magnusson, Lindfors & Tell, 

2011). 

Mödra- och barnhälsovårdspsykologer 

MBHV-psykologer arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos 

föräldrar och barn som är inskrivna på MVC och BVC. De arbetar såväl med insatser inom 
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verksamheten, metodutveckling och konsultation av personal som med insatser till individer 

och familjer (Sveriges Psykologförbund, 2011). Några insatser som finns för familjer är 

föräldrastöd, föräldrakonsultation samt utvecklingsbedömningar och barnutredningar (Mödra- 

och barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). Psykologerna arbetar i anslutning till både 

mödrahälsovården och barnhälsovården och kan bli kontaktade vid problematik både före och 

efter födseln. Under graviditeten kan det röra sig om till exempel förlossningsrädsla, 

svårigheter med att knyta an till barnet i magen, oro och depression. Även efter födseln kan 

det röra sig om svårigheter att samspela med eller knyta an till barnet, depression eller andra 

svårigheter i föräldraskapet som gör att personal på BVC hänvisar till MBHV-psykolog. Det 

kan också handla om frågeställningar kring barnets utveckling och beteende. MBHV-

psykologerna och deras insatser finns till för båda föräldrarna (Örebro läns landsting, 2014). 

Pappor och mödra- och barnhälsovård 

I Statens offentliga utredning (SOU 1997:161) Stöd i föräldraskapet föreslogs 1997 att 

begreppet “mödravårdscentral” skulle ersättas med “föräldracentral” eller liknande för att 

signalera att det är en verksamhet för papporna också. Trots detta heter det fortfarande 

mödravård på de flesta håll i landet. I samma utredning gjordes en undersökning kring 

pappornas deltagande i MBHV samt vad personalen gjorde för ansträngningar för att få 

papporna att delta i större utsträckning. Enligt undersökningen var ca 45 % av deltagarna 

pappor i MVC:s föräldrautbildning bland förstagångsföräldrar. I de föräldragrupper som 

anordnades av BVC så var andelen pappor betydligt lägre, knappt 10 %. Om det gällde 

familjens andra eller tredje barn så deltog papporna i mindre utsträckning. 

I en nyare studie av Massoudi et al. (2011) besvarade 349 sjuksköterskor inom 

barnhälsovården en enkät om pappor och deras deltagande. Nästan alla sjuksköterskor (80 %) 

uppgav att alla eller nästan alla mammor deltar i en föräldragrupp, medan bara 8 % av 

sjuksköterskorna sade samma sak gällande papporna. Detta är trots att statliga riktlinjer 



PAPPOR OCH MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRDEN 11 

(Socialdepartementet 2009; Rikshandboken 2014) pekar på föräldrastöd som en av de 

viktigaste faktorerna för att främja barnets hälsa. En femtedel av sjuksköterskorna svarade att 

pappor blir inbjudna till speciella pappagrupper. Anmärkningsvärt är att 89 % av 

sjuksköterskorna rapporterade att det aldrig, eller så gott som aldrig, kommer till deras 

vetskap om en pappa mår dåligt. Bara 27 % svarade att de på något sätt aktivt försöker 

identifiera pappor med dåligt mående. Som tidigare nämnts så uppgav också hälften av 

sjuksköterskorna att de hade en kluven inställning till pappors omsorgsförmåga jämfört med 

mammors.  

I en kvalitativ studie som syftade till att beskriva pappors erfarenheter av sitt 

föräldraskap (Borg, 2014) uppgavs känslan av att bli inkluderad eller exkluderad av 

vårdpersonal som en viktig faktor för huruvida papporna kände sig delaktiga och sedda som 

likvärdiga föräldrar. Att inte bli tillfrågad kring sitt mående medan mamman genomgick 

samtal kring sin psykiska hälsa kunde bidra till att pappan kände sig exkluderad. Papporna 

hade blandade erfarenheter av möten med vårdpersonal. I vissa situationer när barnmorskan sa 

“ni” och vände sig till båda föräldrarna hade de känt sig sedda och inkluderade, medan de i 

andra situationer främst upplevt sig som stöd till mamman och inte känt sig som en likvärdig 

förälder. Ett exempel på detta är att de bara fick sova över på BB i mån av plats efter 

förlossningen, vilket kunde bli ett hinder för deras känsla av delaktighet.  

I två andra kvalitativa studier (Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld, 2008) beskrev pappor 

att det blir mycket fokus på mamman och de tekniska aspekterna av förlossningen innan 

födseln, och att pappan och hans känslor inte prioriteras. Flera pappor upplevde också att 

mötena med BVC var till främst för mammorna. Vissa pappor uppgav att de skulle vilja ha 

mer personlig kontakt med sin BVC-sköterska. För att få information vände sig ett flertal 

pappor istället till manliga kollegor. 
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Psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar  

Under de senaste årtiondena har det skett ett skifte från att främst fokusera på 

postpartumdepression (PPD) och postpartumpsykos till flera olika typer av psykisk ohälsa 

som kan drabba nyblivna föräldrar (Massoudi, 2013). Nedan följer en beskrivning av de 

svårigheter som är vanligast förekommande. 

Depression 

Nedstämdhet och depression kan förekomma i olika grader, från mild till svår. För att 

uppfylla kriterierna för en egentlig depressionsepisod skall man enligt DSM-IV (APA, 2000) 

uppvisa minst fem av nio kriterier under en tvåveckorsperiod, där åtminstone ett av kriterierna 

“nedstämdhet under större delen av dagen” eller “minskat intresse och minskad glädje” skall 

vara uppfyllda. Det har visat sig att även subkliniska depressioner kan ha stor inverkan på 

psykosocialt och kognitivt fungerande (Gotlib, Leinsohn, & Seeley, 1995). 

Postpartumdepression 

Begreppet PPD används vanligtvis för att beskriva en icke psykotisk depressiv episod som 

drabbar en kvinna under de första månaderna efter förlossningen, men kan uppkomma när 

som helst under det första året (Vårdguiden, 2013). För kvinnor som har en sårbarhet för 

depression kan de vanliga stressorerna som är förknippade med föräldrablivandet räcka för att 

utlösa en depressiv episod, eller fördjupa tidigare nedstämdhetssymptom (Riecher-Rössler & 

Rohde, 2005). 

Att mödrar drabbas av depression efter förlossningen är relativt vanligt. En 

amerikansk metaanalys som sammanfattar 59 studier rapporterar en generell prevalens på 13 

% för PPD hos kvinnor (O’Hara & Swain, 1996) vilket stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens siffra på 13 % (Socialstyrelsen, u.å). Symptomen skiljer sig i huvudsak inte 

från en vanlig egentlig depressionsepisod. Skillnaden ligger i timingen, det vill säga att 
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depressionen uppkommer i samband med föräldrablivandet (Massoudi, 2013; Vårdguiden, 

2013).  

PPD riskerar att slå hårdare mot familjen och då särskilt barnet som är i ett utsatt läge 

(Letourneau, Duffet‐Leger, Dennis, Stewart & Tryphonopoulos, 2011; Massoudi, 2013; 

Rikshandboken barnhälsovård, 2015a; SBU, 2014; Vårdguiden, 2013). Mammans och 

pappans mående påverkar i högsta grad relationen och den viktiga interaktionen mellan 

förälder och barn. Om denna inte fungerar så påverkas i förlängningen barnets kognitiva och 

känslomässiga utveckling negativt (Massoudi, 2013; Rikshandboken barnhälsovård, 2015a). 

Effektiva preventionsinsatser skulle alltså inte bara gagna kvinnan och parrelationen, utan 

även vara till stor hjälp för barnet då det minskar risken för långsiktiga negativa konsekvenser 

(SBU, 2014). 

Andra typer av psykisk ohälsa i samband med föräldrablivandet 

Andra psykiska problem som är vanliga i samband med föräldrablivandet är ”baby blues”, 

psykos och PTSD (Massoudi, 2013). ”Baby blues” är ett relativt milt tillstånd som drabbar 

ungefär 50 % av alla kvinnor under den första tiden efter förlossningen och brukar 

kännetecknas av ångest, känslomässig instabilitet och nära till gråt (Vårdguiden, 2013). 

Psykos är ett allvarligt tillstånd som endast drabbar 0,1-0,2 % av nyblivna mammor och 

karaktäriseras av vanföreställningar och allvarliga beteendestörningar (Brockington, 2004). 

Post traumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppkomma som en konsekvens av en svår 

förlossning eller av att gamla trauman reaktiveras i samband med förlossningen (Söderquist, 

Wijma & Wijma, 2006).   

Ångeststörningar är relativt vanliga hos båda föräldrarna. Dessa förekommer ofta som 

en komorbiditet till depression men kan även förekomma i sig själva. För många kvinnor 

eskalerar tidigare ångestsymtom vid den belastning det innebär att ta hand om ett spädbarn. 

För andra gör ångesten sin debut i samband med föräldrablivandet. Exempel på hur 
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ångeststörningar kan ta sig i uttryck är panikångest, rädsla för plötslig spädbarnsdöd, 

överdriven oro över barnets hälsa och tvångstankar på att skada barnet (Massoudi, 2013). 

Psykisk ohälsa hos nyblivna pappor 

Enligt en internationell metaanalys så drabbas cirka 10 % av förstagångspapporna av 

depression i samband med föräldrablivandet. När depressionsfall identifierades med 

intervjumetoder så uppskattades frekvensen till 5 % (Paulsen & Bazemore, 2010).  

I en svensk studie som omfattade drygt 1000 föräldrapar så visade det sig att 

punktprevalensen för depression pappor tre månader efter barnets födelse var 6,3 %, vilket 

innebär hälften så hög som hos mammorna (Massoudi, Hwang, & Wickberg, 2013). Enligt en 

färsk svensk studie från 2015 (Edhborg, Carlberg, Simon, & Lindberg, 2015) så tycks dock 

prevalensen av depressiva symptom hos nyblivna pappor vara ungefär lika hög som hos 

mammor.  

Risken för att pappan skall bli deprimerad ökar avsevärt om mamman drabbats av 

PPD (Goodman, 2004). Pappan får då dra ett tyngre lass och ta mer ansvar för familjen vilket 

kan bidra till att han känner sig otillräcklig och hjälplös (Vårdguiden, 2013). Goodmans 

metaanalys (2004) visar också på att mellan 24 och 50 % av män vars partner har PPD blir 

deprimerade inom det fösta året efter förlossningen, vilket är flera gånger fler än de vars 

partner inte är deprimerade.  

Massoudis avhandling (2013) visade på att de faktorer som starkast samvarierar med 

depression hos nyblivna pappor är tidigare depressioner, problem i parrelationen, mindre stöd 

än väntat från partnern, två eller flera jobbiga livshändelser under det senaste året och låg 

utbildning. Tydligt blev också att de pappor som led av mildare depressionssymptom eller 

”distress”, vilket innebar ångest och olycklighetskänslor, inte var intresserade av professionell 

hjälp. De som däremot uppfyllde kriterierna för en egentlig depressionsepisod var intresserade 

av, eller hade redan sökt hjälp.  
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Studier visar också genomgående att män har längre till att söka vård för olika 

hälsoproblem än kvinnor (Sierra Hernandez, Han, Oliffe  & Ogrodniczuk, 2014). Bodlund 

(2000) beskriver mäns hjälpsökningspreferenser vid depression såhär:  

 

Kvinnor har lättare att sätta ord på känslomässiga problem och söker hjälp tidigare, 

medan männen i stället förnekar, somatiserar eller dövar besvären med alkohol. När 

depression hos män väl kan diagnostiseras har tillståndet ofta blivit djupt och 

allvarligt. Självmordsrisken bland deprimerade män är högre än bland deprimerade 

kvinnor (s. 1245). 

 

Mäns symptom kan ta sig annorlunda i uttryck och därför vara svårare att identifiera 

än kvinnors (McMahon & Spector, 2007). Detta tillsammans med att de i större utsträckning 

förnekar sina svårigheter medför ökad risk att de skall gå odiagnostiserade med psykisk 

ohälsa. Risken för att detta ska ske i samband med föräldrablivandet kan antas vara hög då det 

inte är lika allmänt känt att pappor kan drabbas av postpartumdepression, samt att de inte 

alltid uppvisar samma symptom eller uppmärksammar sitt mående i lika stor utsträckning. 

Att upptäcka psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör man använda självskattningsskalan Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) för att screena nyblivna mammor 6-8 veckor efter förlossningen 

(SBU, 2014). 

EPDS har översatts och validerats på drygt 35 olika språk och utformats särskilt för att 

identifiera depressionssymptom hos nyförlösta mammor. Skalan skall användas som 

utgångspunkt för ett fördjupande samtal kring kvinnans mående. EPDS i kombination med 

uppföljande samtal utgör sedan underlag för att fånga upp och ge stöd till de kvinnor som 

uppvisar tecken på depression (Rikshandboken Barnhälsovård, 2015a).  

I dagsläget finns inga riktlinjer gällande screening för pappor. Fyra större svenska 

studier (Massoudi et al. 2013; Kerstis, Engström, Sundquist, Widarsson & Rosenblad, 2012; 

Bergström, M. 2013; Edhborg et al. 2015) har screenat pappor utifrån mammornas EPDS-
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skala. Dessa studier visade på att så mycket som 6, 9, 10 respektive 15 % av papporna 

skattade över gränsvärdet för depression 3-6 månader efter barnets födelse. I en av studierna 

(Massoudi et al. 2013) validerades även EPDS-skalan för pappor i Sverige. Där framkom att 

skalan har en annorlunda faktorstruktur jämfört med för mammor. Medan skalan främst 

identifierar depression och till viss del ångest hos mammor så fångar den upp mera av oro, 

stress och olycklighetskänslor hos pappor, vilket Massoudi valt att sammanfatta under det 

engelska ordet “distress”. Skalan tycks vara valid för att upptäcka egentlig depression hos 

pappor men är osäkrare när det gäller lindrigare depressionstillstånd.  

Generella depressionsskalor som är utformade specifikt för män med god validitet 

finns, till exempel Gotland Male Depression Scale (GMDS) (Sigurdsson, 2015). Dock finns 

oss veterligen i dagsläget ingen skala specifikt utformad för att användas för män i samband 

med föräldrablivandet. 

Det nationella programmet för barnhälsovård (Rikshandboken Barnhälsovård, 2015b) 

riktar alltså sina insatser främst mot mamman och barnet. I dagsläget tycks det inte finnas 

några systematiska strategier för att fånga upp pappor (Massoudi et al. 2011). 

Pågående forskning och projekt 

Arbetet med pappor och deras föräldrablivande är dock på frammarsch. Under 2014 pågick ett 

projekt som kallades för “Pappaåret” i Stockholm. Under projektåret så erbjöds BVC-personal 

särskild utbildning om pappor och deras föräldraskap. De skulle studera pappors behov som 

nyblivna föräldrar, deras psykiska hälsa och betydelse för barnen. Barnhälsovårdsenheterna 

arbetade också med projektet “Pappor på BVC” i samarbete med sjuksköterskor från cirka 10 

olika barnavårdscentraler. Här testades ett annorlunda upplägg där det bland annat infördes ett 

enskilt föräldrasamtal med pappan, vilket tidigare bara erbjudits mamman (Vårdgivarguiden, 

2014).  
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Inspirerade av pappaprojektet i Stockholm har också ett liknande projekt startats upp i 

Region Kronoberg. Psykologerna Pamela Massoudi och Amanda Wirkestål har tillsammans 

med en barhälsovårdssamordnare tagit fram ett underlag för att genomföra 

pappa/medföräldersamtal. I pilotprojektet ingår 12 BVC-sjuksköterskor som utbildas genom 

föreläsningar och gruppdiskussioner utav ovanstående. Projektet kommer att utvärderas och 

om det faller väl ut så kommer alla BVC-sjuksköterskor i regionen att få ta del av utbildning i 

att genomföra pappasamtal (bilaga 1). 

För närvarande pågår även andra projekt runt om i landet. Ett exempel på detta är Jämt 

föräldraskap, som är en enhet inom riksorganisationen ”Män för Jämställdhet”. De verkar för 

ett jämställt föräldrastöd och för att öka pappors delaktighet i föräldraskapet genom bland 

annat utbildningar och föreläsningar (Jämt föräldraskap, 2015). 

Sammanfattning  

Pappans roll har genom åren förändrats från att vara familjens försörjare till att bli mer 

delaktig i barnen (Fägerskiöld, 2006). Att bli förälder innebär en stor livsomställning som kan 

påverka kvinnor och män på olika sätt och de kan därför behöva olika typer av stöd (Nyström 

& Öhrling, 2004; Plantin, Månsson & Kearney, 2003). Cirka 5-10 % av alla pappor drabbas 

av depression i samband med föräldrablivandet (Edhborg et al 2015; Massoudi et al., 2011; 

Paulsen & Bazemore, 2010) och även ångest och mer allmän ”distress” är relativt vanligt 

(Massoudi, 2013). MBHV arbetar för att främja psykisk hälsa hos föräldrar, vilket kan ske 

genom till exempel remiss till psykolog eller stödsamtal med BVC-sjuksköterska 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2015b; Sveriges Psykologförbund, 2011). I dagsläget finns 

det en standardprocedur för att fånga upp mammor med dåligt mående med hjälp av 

skattningsskalan EPDS, men inget motsvarande finns för pappor (Massoudi et al. 2011; 

Rikshandboken Barnhälsovård, 2015b). Vägen till en psykologkontakt går genom personalen 

på MVC och BVC. En studie från 2011 visar dock att det sällan kommer till BVC-
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sjuksköterskornas kännedom om en pappa mår dåligt och bara en knapp tredjedel av 

sjuksköterskorna uppgav att de aktivt försöker identifiera dåligt mående hos pappor 

(Massoudi et al. 2011).  

Att mäns depressionssymptom kan ta annorlunda uttryck än kvinnors och att det inte 

är lika känt att pappor också kan drabbas av depression i samband med föräldrablivandet kan 

bidra till att de inte fångas upp i lika stor utsträckning (McMahon & Spector, 2007). Studier 

har även visat att män har längre till att söka hjälp (Cole, 2013; Sierra Hernandez, Han, 

Oliffe  & Ogrodniczuk, 2014). Pappor deltar inte heller lika mycket i MBHV:s aktiviteter som 

mammor gör (Massoudi et al. 2011) och har därmed färre möjligheter att fångas upp. 

Det finns alltså en betydande andel pappor som drabbas av depression i samband med 

föräldrablivandet som kan antas behöva stöd. Hjälp finns att få inom MBHV då det ingår i 

deras uppdrag att främja psykisk hälsa hos föräldrar. Ändå verkar det finnas en diskrepans 

mellan antalet pappor som mår dåligt och antalet pappor som får hjälp.  

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur kontakten mellan pappor och MBHV upplevs, samt 

vad som eventuellt kan förändras för att möta pappor och deras behov i större utsträckning. 

Ett ytterligare syfte var att undersöka hur fler av de pappor som mår dåligt ska kunna fångas 

upp och få hjälp. 

Metod 

Val av metod 

Enligt Langemar (2008) är det särskilt lämpligt att använda kvalitativ metod om man vill 

beskriva kvalitativa egenskaper hos företeelser (deskription), studera ett ämne eller en 

företeelse vidare (exploration), definiera begrepp eller genera teorier. Vidare menar Langemar 

(2008) att det är studiens syfte och frågeställningar som bör styra valet av metod, och inte 

tvärtom. Då kontakten mellan pappor och MBHV är ett komplext ämne under utveckling 
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bedömer vi kvalitativ metod som lämplig eftersom vi är intresserade av de kvalitativa 

aspekterna av mötet och informanternas erfarenheter. 

Vår metod kan beskrivas som både deskriptiv och explorativ, då vi både vill beskriva 

kvalitativa aspekter av mötet mellan pappor och MBHV, samt studera och få ökad förståelse 

för ett relativt obeforskat område. Det som utmärker vår studie är att vi studerar kontakten 

mellan pappor och MBHV från tre olika perspektiv: pappornas, BVC-sjuksköterskornas och 

MBHV-psykologernas. Det finns förhållandevis många studier som har inkluderat pappor 

eller sjuksköterskor men det absoluta flertalet har inte inkluderat psykologer också. 

Den kvalitativa forskningsprocessen  

Kvalitativa studier kan vara både deduktiva (teoristyrda) och induktiva (empiristyrda). Man 

kan även tala om abduktion som innebär att man i samma studie växlar mellan att arbeta 

induktivt och deduktivt (Langemar, 2008). Vårt arbetssätt kan beskrivas som abduktivt och 

delvis cirkulärt då urval och datainsamling har skett parallellt. De tankar som väcktes under 

datainsamlingen ledde till anpassningar i intervjuguiderna och val av informanter har 

påverkats av föregående informanters svar. Vår förförståelse har kanaliserats i vissa deduktiva 

frågeställningar, samtidigt som vi analyserat materialet induktivt.  

Validitet i kvalitativa studier kommer att behandlas i diskussionsdelen. 

Förförståelse 

Enligt Langemar (2008) innebär förförståelse “allt det vi tror och vet om vårt ämne före 

undersökningen” (s. 23). Detta inkluderar till exempel kunskaper i ämnet samt tidigare 

erfarenheter och fördomar som sedan kan påverka den vidare förståelsen. 

I studiens inledningsskede försökte vi tillsammans att medvetandegöra vår 

förförståelse och kom fram till följande. Författarna till uppsatsen är två kvinnor i 26-års 

åldern. Värt att nämna är att ingen av oss har egna barn eller har varit i personlig kontakt med 

MBHV. Båda läser den sista terminen på psykologprogrammet vid Örebro universitet och har 
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därför 4,5 års gemensam utbildning. Genom psykologprogrammet har vi erhållit generell 

förkunskap kring psykisk ohälsa, psykologi, depression, anknytningsteori, föräldrastilar, 

utvecklingspsykologi med mera. Vi är även vana vid att tänka ur genusperspektiv. 

Innan studiens start förde vi samtal med två MBHV-psykologer och fick genom dem 

uppslag till ämnet, då de ansåg att det fanns ett behov av att undersöka hur pappor skall kunna 

fångas upp bättre. Vi hade totalt tre möten där vi både diskuterade uppsatsarbetet i stort men 

även fick viss inblick i deras verksamhet och idé kring problembeskrivning. Vi fick även 

tillgång till en nationell målbeskrivning för MBHV-psykologernas verksamhet, samt lokala 

dokument för MVC:s och BVC:s kontakorsaker för remittering till psykolog inom Örebro 

läns landsting. 

För att få en överblick av forskningsfältet, ta reda på om syftet var relevant och få 

uppslag till frågor i intervjuguiden läste vi översiktligt igenom några forskares bidrag till 

området innan vi påbörjade vår studie. Dessa var Pamela Massoudis doktorsavhandling 

“Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period- prevalence, correlates, 

identification and support” (2013), en kvalitativ C-uppsats om nyblivna pappors erfarenheter 

av sitt föräldraskap (Borg, 2014) och den kvalitativa artikeln “Identifying the support needs of 

fathers affected by post-partum depression: a pilot study” av Letourneau et al (2011).  

Datainsamling  

För att säkerställa hög validitet i resultatet så tillämpades två parallella 

datainsamlingsmetoder. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att få detaljerade och 

djuplodande svar. Webbenkäter med öppna svar användes för att nå ut till en större population 

och få in mer koncisa svar utifrån våra kärnfrågor. Data från intervjuer och enkäter jämfördes 

och korsvaliderades sedan mot varandra. 
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Intervjuerna 

Vi genomförde sju kvalitativa intervjuer som varierade i längd från 40 till 60 minuter. 

Intervjuerna var semistrukturerade och vi använde oss av tratteknik (Kruuse, 1998, refererad i 

Langemar, 2008) där vi började med breda och öppna frågor för att sedan gå in med mer 

riktade frågor mot slutet. Intervjuguiden (bilaga 2) bestod av områden att täcka av med vissa 

obligatoriska frågor som sedan följdes upp med förslag på olika följdfrågor. Exempelvis var 

“föräldrablivandet” och “kontakten med mödra- och barnhälsovården” de två större områdena 

i intervjuerna med papporna. Vi försökte följa intervjupersonerna i deras berättelser och lät 

dem tala mycket fritt, innan vi sedan kom in med de mer specifika frågorna från 

intervjuguiden. Frågorna kunde tas i olika ordning. Exempel på en obligatorisk fråga i 

pappaintervjuerna var: “Skulle du kontakta BVC om du började må dåligt?”. Exempel på 

följdfrågor var: “Om nej, varför inte?” och “Vad hindrar dig?”. 

Frågorna i intervjuguiden var mestadels deduktiva utifrån tidigare forskning, men den 

uppdaterades även efter hand beroende på det som kommit upp i tidigare intervjuer. Exempel 

på en induktiv fråga som växte fram var “Vems är ansvaret att se till att pappor som mår 

dåligt får hjälp?”. 

Vi lät intervjupersonerna bestämma plats för intervjuerna. En person intervjuades i ett 

grupprum på Örebro Universitet, två personer i sitt hem och fyra personer på sina 

arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med mp3-spelare. Innan inspelningen startade upplyste 

vi om etiska riktlinjer samt lät personerna skriva på ett dokument gällande samtycke (bilaga 

3) och ställa frågor. 

Vi var båda med under intervjuerna och turades om i rollen som intervjuare och 

observatör. Intervjuaren ledde intervjun medan observatören förde anteckningar och stämde 

av med intervjuguiden så att ingenting viktigt utelämnats. Observatören kunde också komma 
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in med följdfrågor vid enstaka tillfällen eller hoppa in om intervjuaren behövde en stunds 

betänketid. 

Innan de ”riktiga” intervjuerna genomfördes så testintervjuade vi varandra utifrån 

intervjuguiden och rollspelade pappor. 

Webbenkäterna     

Som komplement till intervjuerna skapades två webbenkäter via www.enkät.se, en till pappor 

och en till sjuksköterskor på BVC. Psykologerna inkluderades inte i enkäten då BVC-

sjuksköterskor och pappor bedömdes som mer relevanta informanter utifrån syftet. BVC är 

den arena som främst ansvarar för att fånga upp föräldrar som mår dåligt och hänvisa dem 

vidare till psykolog vid behov. 

Webbenkäterna bestod av frågor med öppna svar som syftade till att generera 

kvalitativa information. De användes också för att möjliggöra rekrytering till fler intervjuer 

genom att svarspersonerna kunde kryssa i om de kunde tänka sig att bli kontaktade för vidare 

intervju. Enkäterna bestod av åtta frågor (bilaga 4 och 5) och uppskattades ta fem till tio 

minuter att fylla i. Frågorna var baserade på kärnfrågorna från intervjuguiden och skulle ge 

mer riktade svar på dessa. Länken till enkäten för pappor publicerades på olika grupper i 

sociala medier, främst i facebookgrupper men också på www.pappaforum.se, tillsammans 

med en kort informationstext (bilaga 6). Länken till enkäten för personal skickades ut till 

länets 65 BVC-sjuksköterskor via mail, också denna tillsammans med en informationstext 

(bilaga 7). Totalt 16 pappor och 10 BVC-sjuksköterskor besvarade enkäterna. 

Svarspersonerna upplystes om att de genom sitt deltagande samtyckte till att svaren fick 

användas i studien. Vi upplyste även om deras konfidentialitet och möjligheten att vara 

anonym. 
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Urval och rekrytering  

Våra intervjupersoner bestod av tre pappor, två BVC-sjuksköterskor och två MBHV-

psykologer. MBHV-psykologerna rekryterades genom att vi talade med de två psykologer 

som vi tidigare haft kontakt med angående vilka kollegor som skulle kunna tänkas ge 

uttömmande information i frågan. En av deras kollegor valdes ut och kontaktades via mejl. 

Den andra psykologen var en av de vi haft kontakt med, då vi ansåg att den personen kunde 

bidra till varians med avseende på ålder, kön och år som yrkesverksam.  

Våra psykologkontakter förmedlade även kontaktuppgifter till en person med 

samordningsansvar för BVC-sjuksköterskorna i länet. Via den personen nådde vi ut till de 65 

BVC-sjuksköterskorna med vår webbenkät. En sjuksköterska rekryterades till intervju via 

enkäten, medan den andra sjuksköterskan förmedlades via en bekant. 

En av de intervjuade papporna rekryterades genom enkäten och två av papporna 

förmedlades genom bekanta. Vid valet av pappor eftersträvade vi varians med avseende på 

utbildning och ålder, men även gällande åsikter med relevans för syftet. För att kunna avgöra 

detta tittade vi på pappornas svar i enkäterna eller frågade kort om deras erfarenheter av 

MBHV innan vi bokade tid för intervju. Vi avgränsade även urvalet till pappor med barn 

under två år för att deras erfarenheter skulle vara relativt färska. De pappor som ställde upp på 

en intervju belönades med en biobiljett.  

Deltagare  

De tre papporna som intervjuades var mellan 25-32 år gamla och två av dem var 

förstagångspappor. Två hade gymnasial utbildning och en hade högskoleutbildning. Alla hade 

svenskt ursprung och levde vid tillfället för intervjun i heterosexuella parrelationer.  

Gällande MBHV-psykologer och BVC-sjuksköterskor så intervjuade vi en av vardera 

kön inom respektive grupp. De skiljde sig även gällande yrkeslivserfarenhet, vilken varierade 

från 1-29 år. Av BVC-sjuksköterskorna var en distriktssjuksköterska och en 
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barnsjuksköterska. De 16 papporna som besvarade enkäten var mellan 26-47 år gamla och 

varierade med avseende på utbildningsnivå och antal möten med MBHV. De 10 BVC-

sjuksköterskorna från enkäten var mellan 39-58 år gamla och deras arbetslivserfarenhet inom 

BVC skiljde sig från 10 månader till 29 år.  

Databearbetning och analys 

Efter intervjuerna reflekterade vi först själva och gjorde egna anteckningar innan vi 

diskuterade tillsammans. Därefter väntade vi en dag med transkriberingen för att hinna smälta 

information och intryck. Transkriberingen skedde fortlöpande parallellt med intervjuerna och 

vi transkriberade själva de intervjuer vi hållit i. Som hjälpmedel använde vi pedal och 

programmet Olympus DSS Player Standard som vi lånade från Teknisk Service vid Örebro 

universitet. 

Vid analys av data valde vi att utgå från induktiv tematisk analys. Hayes (2000) 

refererad i Langemar (2008) beskriver induktiv tematisk analys utifrån sju steg som vi tagit 

avstamp från. 

Utifrån dessa så började vi med att transkribera intervjuerna och läsa igenom 

materialet tills vi hade god kännedom om det. Sedan började vi med enkäterna och gick 

igenom hela materialet tillsammans för att markera all text som vi ansåg var relevant för 

syftet. Därefter funderade vi på varsitt håll ut preliminära teman att dela in texten i, vilka vi 

sedan jämförde och kom överens om. Sedan tog vi hälften av temana vardera och tog ett tema 

i taget och gick igenom hela texten. Detta för att markerade all text som hörde till respektive 

tema utifrån sin egen färgkod. När vi hade gått igenom materialet lika många gånger som det 

fanns teman gick vi även igenom hela materialet tillsammans en gång för att diskutera 

färgkoderna. 

Efter att vi kodat enkäterna gick vi över till intervjudatan och började om med att 

markerade all text där som var relevant för syftet. Därefter applicerade vi de teman vi hittat i 
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enkäten på intervjudatan och började koda utifrån dem. Under kodandets gång modifierade vi 

teman och delade upp dem i huvudteman och subteman. Vi fortsatte att gå igenom texten och 

modifiera tills all text var tematiserad. Efter detta reflekterade vi på varsitt håll kring 

relationer mellan teman och hur de hörde ihop. Vi jämförde sedan våra modeller och kom 

fram till en gemensam modell och en slutgiltig definition av varje tema. Därefter 

sammanfattade vi texten inom varje tema med egna ord och valde ut representativa citat. 

Därefter återgick vi till enkätdatan som redan var uppdelad i teman och sammanfattade 

texten och valde citat. Även där kom vi fram till en modell och modifierade teman efter att vi 

gått igenom materialet igen. Slutligen jämförde vi de båda resultatdelarna och beskrev vad 

som skiljde resultaten åt och vad som överensstämde. Figur 1 illustrerar hur de båda 

analysprocesserna växelverkade. 

 
Figur 1. Modellen illustrerar analysprocessen för enkätdatan och intervjudatan. 
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Etik 

Under datainsamling och bearbetning följde vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande 

konfidentialitet, nyttjande, samtycke och information (Vetenskapsrådet, 1999). 

Intervjupersonerna fick även frågan om de ville ta del av resultatet i skriftlig form. 

Resultat intervjuer 

 
Figur 2. Modellen visar de teman som framkom vid analys av intervjuerna. Kärntemat 

Information går som en röd tråd genom materialet som utgörs av fyra teman och åtta 

subteman.  

 

Tema 1: Positivt 

Subtema 1a: Det som personalen gör för att inkludera 

Personalen uppgav att de på olika sätt försöker att inkludera papporna och få dem att känna 

sig viktiga, exempelvis genom att titta på båda föräldrarna, stötta papporna och försöka jämna 

ut positionerna, boka in tider som kunde passa, uppmuntra pappor att komma, ställa frågor till 

  Positivt 

 

-Familjefokus 

-Mammafokus 

- Att bli 

tillfrågad      

som pappa 

-Bemötande 

-Namnet 

-Tider 
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-Vägen till hjälp 
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-Naturligt 

-Mansrollen 

-Skam 
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3b: Ansvar 

3c: Preferenser 
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Kärntema  
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papporna om deras sömn samt att tänka på hur lokalerna ser ut. Alla tyckte att det var roligt 

när papporna följde med vid träffarna. En sjuksköterska sa: 

 

“...Vi brukar ju försöka involvera papporna så mycket vi kan... Och när vi träffar dem 

så.. Så har vi ju information till dom också..” 

 

Angående att det inte finns rutiner för pappasamtal sa en sjuksköterska: 

 

“Och sen har vi, genomför vi mammasamtalet, vi börjar med EPDS-screeningen (...) 

när bebisen är två månader. I samband med inskrivningen så brukar jag, om pappan 

är med, säga: ‘Vi har tyvärr inget motsvarande för pappor i dagsläget, men självklart 

vill vi se till att du också har det bra, mår bra. Hör av dig till oss så ska vi hjälpa dig 

om det känns svårt’.” 

 

Psykologerna uppgav att de fört en del diskussioner i personalgruppen kring hur 

papporna ska kunna fångas upp bättre. En psykolog brukade försöka engagera papporna i 

samtalen när båda föräldrarna var med genom att ställa frågor direkt till pappan om vad han 

tyckte. Den andra psykologen sa att hen brukade bjuda in och försöka inkludera partnern i den 

andre förälderns behandling när det var möjligt. 

Subtema 2b: Det som papporna är nöjda med 

Alla papporna uppgav att de var nöjda med sin erfarenhet av MBHV i stort. Som skäl för 

detta uppgav de bland annat att de fått bra hjälp och stöd, att det funnits utrymme för frågor, 

att det varit lärorikt med mycket information, samt att personalen varit omhändertagande och 

gett ett bra bemötande. En pappa sa: 

 

“Jo men det tycker jag. Jag tycker jag har fått jättebra, ehm, bra hjälp hela vägen. 

Man har kunnat fråga frågor och det har vart.. många möten och man har fått liksom, 

veta mycket nya saker och sådär, så det har känts jättepositivt…” 

 

Papporna använde också ord som “roligt”, “nytt” och “spännande” när de beskrev 

träffarna på MVC och BVC. De tyckte även att det var trevligt att träffa andra föräldrar i 

föräldragrupperna. En av papporna hade varit med på en träff med en MBHV-psykolog och 
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tyckt att det varit bra och att psykologen ställt frågor på ett bra sätt. Han hade också blivit 

informerad om att även pappor kan må dåligt och är välkomna dit. På det stora hela kände 

papporna sig bemötta som en av två föräldrar. En pappa sammanfattade sin upplevelse med: 

 

“Det finns väl alltid något som kan förbättras, men över lag tycker jag det är otroligt 

bra i Sverige. Det är liksom, man kan inte klaga på den vården vi har...” 

 

Tema 2: Glappet 

De orsaker som bidrar till att pappor inte kommer till MBHV eller fångas upp har vi valt att 

benämna som Glappet. Utifrån forskning är det en betydande andel pappor som mår dåligt i 

samband med föräldrablivandet men trots detta är det få som söker hjälp hos MBHV.  

En sjuksköterska berättade till exempel att hen aldrig förmedlat psykologkontakt till 

någon pappa. Detta trots att möjligheten finns till för båda föräldrarna. Psykologerna vi 

intervjuat har även haft kontakt med betydligt färre pappor än mammor. Detta gäller även 

procentuellt sett utifrån antalet pappor som mår dåligt jämfört med antalet mammor. 

Vad beror då detta på? Orsakerna tycks vara många och finnas på flera olika nivåer: 

individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. Nedan följer en beskrivning av de teman vi 

identifierat på varje nivå.  

Subtema 2a: Personnivå 

Familjefokus 

I samtal med främst sjuksköterskor och pappor, men även psykologer framkom att MBHV 

tycks ha ett uttalat mamma- barn- och familjefokus, men inget tydligt pappafokus. Båda de 

intervjuade BVC-sjuksköterskorna talade om att de försökte se till familjen som helhet.  En 

sjuksköterska beskrev det såhär: 

 

“Oo ja, så berättar vi för dem att det är väldigt mycket känslor inblandat. Och att när 

de kommer till oss så kommer vi att fråga hur det är, och då menar vi hur är det med 

hela familjen. ’Hur mår ni? Hur får ni det att funka? Hur hjälps ni åt?’” 
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Den andra sjuksköterskan sa: 

 

“Jag vill få in bådas röster, strävar efter helheten.” Samma sjuksköterska: 

“Jag frågar båda: ’Hur mår ni?’ Men försöker vara noggrann med att titta på båda.” 

 

En sjuksköterska sa att ha ett speciellt pappasamtal skulle kännas konstigt då man inte 

ville exkludera någon (mamman). Pappornas berättelser tycks gå i linje med det 

sjuksköterskorna beskriver. En pappa sa: 

 

“Man blir tillfrågad rent allmänt som familj om hur man mår… man pratar ju, nä men 

det känns som att inga speciella frågor till mig utan hon frågar bägge oss två, om 

barnet och vad man gör.” 

 

Psykologernas konsultationstillfällen tycks också vara präglade av familjefokus. En 

psykolog beskrev det såhär: 

 

“Vid konsultationstillfällen talar man om familjesituationer, men sällan specifikt om 

en pappa som mår dåligt.” 

 

Detta har dock också att göra med psykologernas uppdrag och hur 

konsultationstillfällena är organiserade, det vill säga att BVC-sköterskorna lyfter de ärenden 

som de vill ha hjälp med. 

Mammafokus 

MBHV tycks inte bara ha ett tydligt familjefokus utan även ett utpräglat mammafokus. 

Sjuksköterskorna talade om mammans centrala roll, särskilt i början av barnets liv. En 

sjuksköterska sa “Mamman är mycket central. Om hon mår bra så funkar allting.” 

Samma sjuksköterska berättade att om det inte fungerar för mamman med 

anknytningen så kan pappan kompensera till vis del, men inte fullt ut. Det är även mycket 

fokus på mamman under graviditeten vilket tenderar att sedan hänga kvar inom MBHV. Den 
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andra sjuksköterskan talade om att det är mycket fokus på till exempel amning i början, att 

man får jobba med problem kring det, eller vill stötta mamman om det fungerar. 

En psykolog talade om MBHV som en ”mammaarena” och att snacket går i 

personalgruppen om att systemet är uppbyggt mer kring mamman. Det blir också mycket 

fokus på mammans mående utifrån att det finns en skattningsskala (EPDS) utformad för just 

för henne.  

Alla intervjuade pappor vittnade också om ett tydligt mammafokus på BVC och vissa 

sa att de känt sig “vid sidan av”.  De berättade att det fanns mer stöd för mamman och mer 

information till henne. Två av papporna uttryckte att BVC-sjuksköterskan kommunicerade 

betydligt mer till mamman. En av dem sa: 

 

“Det kändes som att de kommunicerade väldigt mycket med mamman fast jag var där 

också.” 

 

Även om sjuksköterskan kunnat vända sig mer till dem så kunde de samtidigt tycka 

det var rimligt att mamman var i fokus. En pappa sa att det kanske berodde på att hon var 

hemma med barnen och kände dem bättre. Han kunde helt enkelt inte besvara sjuksköterskans 

frågor lika väl. 

Att bli tillfrågad som pappa 

Ingen utav de intervjuade sjuksköterskorna uppgav att de frågat en pappa specifikt kring hans 

psykiska mående. En sjuksköterska sa att hen börjar med att fråga mamman om allting 

fungerar, särskilt om det är första barnet. Om det sedan finns tid över så vävs pappan in i 

samtalet. Att inkludera pappan i samtalet kunde även falla bort vid andra speciella 

omständigheter som till exempel om det var ett samtal som behövde tolkas. 

I linje med sjuksköterskornas beskrivningar så uttryckte inte heller någon utav de 

intervjuade papporna att de blivit tillfrågade specifikt kring sitt psykiska mående vid besök 

hos MBHV. 
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Bemötande  

Både sjuksköterskor och psykologer talade om vikten av att träffa BVC-sköterskan över tid 

och bygga upp en förtroendefull kontakt med henne. Papporna beskrevs inte ha samma 

relation till sköterskan eftersom att han inte träffade henne lika ofta. En sjuksköterska 

upplevde dock att båda föräldrarna öppnade sig efter en tid och att det då till och med kunde 

vara pappan som talade mest. En psykolog sa: 

 

“Det är viktigt att man varit med på BVC som man. Om man vart där och fått 

frågorna från BVC sjuksköterskan om mående så öppnar det upp för möjligheten, man 

förstår att det är möjligt att tala om sitt mående där.” 

 

När det gäller rent bemötande så talade papporna främst om positiva erfarenheter 

förutom att de kunde känna sig lite exkluderade i kontakten ibland. Utöver detta så hade en 

pappa upplevt en äldre sjuksköterska som lite “moral”, att hon mässade om hur man skulle 

göra med barnet. En annan pappa tyckte att de yngre sjuksköterskorna utgick mer från 

läroboken istället för att bilda sig en helhetsuppfattning om barnet, vilket sänkte förtroendet 

något. 

Subtema 2b: Organisationsnivå 

Namnet 

Båda psykologerna lyfte namnet “mödra- och barnhälsovården” som en möjlig bidragande 

orsak till Glappet. De resonerade kring att namnet har sitt ursprung i de verksamheter de 

samarbetar med och att det på så sätt är logiskt, men att det egentligen inte handlar om kön 

utan om att bli förälder. En psykolog sa: 

 

“Alltså, nu heter det mödrahälsovården, men båda arenorna är ju egentligen tänkta 

för båda föräldrarna. Och, jamen det är ju även tänkt för samkönade par.” 

 

Den andra psykologen sa: 
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“Nu är vi ju än en gång inne på det här med könsroller lite granna kanske men bara 

namnet mödrahälsovård, det är ju inte inbjudande för en pappa, på nåt sätt 

egentligen.” 

 

Psykologerna tyckte dock det var svårt att veta huruvida ett annat namn skulle göra 

skillnad för papporna. En psykolog menade att det troligtvis inte gör någon skillnad för de 

pappor som redan kommer, utan att det i sådant fall skulle bli en skillnad för de som inte 

kommer eller ser det som en arena för dem. 

Tider 

Både sjuksköterskorna, psykologerna och papporna tog upp tider som en anledning till att 

papporna inte kommer. Från personalens sida nämndes att papporna inte kommer för att de 

jobbar och att de tider som erbjuds är på kontorstid. Vissa i personalen var positiva till att 

erbjuda kvällstider, medan andra såg det mer som en prioriteringsfråga för papporna.  

Papporna talade om arbetstider och att det behöver erbjudas tider som passar för att de 

ska kunna komma. Två av papporna menade att de skulle varit med på fler träffar och 

föräldragruppstillfällen om de inte hade jobbat. En pappa sa: 

 

“Man vänder ju inte upp och ner på hela tillvaron för att kunna gå på dem men jag 

var ju med på de jag kunde, så långt det gick då.” 

 

Lokalen 

Lokalen var ett tema som lyftes av en sjuksköterska att fundera kring för att göra miljön mer 

attraktiv för pappor. Som exempel tog sjuksköterskan upp att man kan se över vilka tidningar 

som finns i väntrummen och om de är intressanta ur ett pappaperspektiv. De pappor som fick 

frågor om lokalen tyckte dock inte att det spelade så stor roll. 

Det nationella programmet 

Sjuksköterskorna talade om att de följer Barnhälsovårdens nationella program och att det 

därför är ganska styrt vad olika träffar skall ägnas åt. De menade att det är mycket information 
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som ska ut och att det kan vara svårt att prioritera frågor som är utöver programmet då 

besökstiderna är korta. En av sjuksköterskorna uttryckte följande: 

“Så man stöttar ju lite grand i det, det är lite olika men, väldigt bakbunden kan jag 

tycka då till basprogrammet. Jag har fullt upp att försöka få in tider som jag var inne 

på, som passar alla…”  

 

Vägar till hjälp 

En annan organisatorisk fråga är hur pappans ingång och väg till hjälp ser ut. Både personal 

och pappor nämnde att pappans väg till vården ofta går genom mamman eftersom det oftast är 

hon som träffar personalen mest. En pappa sa: 

 

“Det är ju hon som övergripande åker på alla besök och allting. (...) Jag har väl inte 

jättemycket kontakt med dem så de ser ju inte mig. De vet ju knappt att jag finns, höll 

jag på att säga. Så skulle jag må dåligt så skulle det ju fortfarande vara hon som åker 

på besöken. Så jag kommer ju inte dit för att jag börjar må dåligt liksom.” 

 

Personalen nämnde även att det inte finns EPDS för pappor och därför inget naturligt 

sätt att fånga upp dem på. Det går inte heller att ta kontakt med MBHV-psykologerna direkt, 

utan kontakten förmedlas via MVC eller BVC, alternativt genom mamman om hon redan har 

en psykologkontakt. Psykologerna visste därför inte om det var viktigt att fler pappor ska 

känna till dem eller inte. De nämnde dock att det kan underlätta att veta att hjälp finns för att 

sedan ta steget och söka. Två av de intervjuade papporna kände inte till att psykologerna 

fanns. Den tredje pappan kände till det eftersom hans partner varit i kontakt med psykolog. En 

psykolog sa: 

 

“Det finns ju egentligen ingenting, lättillgänglig information som gör det möjligt för 

pappan att få reda på att det faktiskt finns möjlighet för dem att söka också...” 

 

Psykologerna och en sjuksköterska lyfte också att problem ofta kan lösas med hjälp av 

personalen på BVC och att allting inte behöver gå via en psykolog. 
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Subtema 2c: Samhällsnivå 

Samhället 

Psykologerna berörde att problemet är en större fråga som ligger på samhällsnivå, att det 

handlar om hur man ser på psykisk ohälsa i stort, och bland män i synnerhet. En psykolog sa: 

 

“Jag tänker i så fall är det väl en större fråga som att det handlar om hur man ser på 

mående. Alltså som i nån större samhällelig kontext, eller hur man tänker om det, hur 

är det möjligt för män... att må dåligt, och vad gör man åt det. Alltså hur tänker man i 

samhället som stort?“  

 

Den andra psykologen sa: 

 

“Man måste utbilda folk, allmänheten genom information, ta bort alla de här ja men 

förutfattade meningarna. Ja, men det är ju så hemligt liksom: Vad gör man hos en 

psykolog, ”svartkonst”? Lite så… Ja lite där, att börja i den änden.” 

 

En psykolog kan dock se att läget delvis har förändrats. Det är fler pappor som söker 

hjälp idag än för 20 år sedan. Hen reflekterade även kring män och hjälpsökande generellt. 

Hur ser det ut i andra verksamheter, exempelvis inom öppenvårdspsykiatri? Är det lättare att 

prioritera att gå till vårdcentralen och träffa en läkare än att träffa en psykolog inom MBHV? 

 

“Jag kan ju samtidigt unna föräldrar ett samhälle där man tycker att hälsa är viktigt 

oavsett om det är medicinsk, somatisk, psykisk hälsa.“ 

 

En psykolog talade även om att frågan kan behöva lyftas till en politisk nivå för att 

prioriteras. 

“Naturligt” 

Ett vanligt återkommande tema var att informanterna talade i termer av “det bara är så”, “det 

är naturligt att mamman är i fokus”. De tycktes då hänvisa till faktiska könsskillnader men 

också till könsroller som vi skapar genom våra förväntningar och i vår kultur. 

Enligt sjuksköterskorna reagerar föräldrarna lika i vissa avseenden vid 

föräldrablivandet men olika i andra. En sjuksköterska beskrev till exempel att pappornas 
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svårigheter kan uttryckas mer i form av en utanförskapskänsla än nedstämdhet. Pappor kan 

känna sig mindre kompetenta och trygga i sin föräldraroll till en början. Hen berättade: 

 

“Dom tror inte dom kan. Dom tar för hårt, dom kommer skada barnet, för de är stora 

och klumpiga. Och nu generaliserar jag... Det är givetvis inte alla pappor som är så, 

men dom är rädda för bebisen, dom tycker det e bäst ’amen du, du gör det.’” 

 

Här är det viktigt att mamman ger utrymme och släpper på den starka 

beskyddarinstinkt som de flesta mödrar har i början. Samma sjuksköterska: 

 

“Och jag gör det bäst! Det är tveklöst. Jag är bäst. Den känslan har mammorna 

nästan hundraprocentigt.” 

 

Samtidigt som sjuksköterskorna vill jämna ut positionerna så är det svårt att ge pappan 

plats då mamman oftast är mer “på” i samtalen och tar utrymme. Det är även svårt att få egen 

tid med papporna eftersom att mammorna alltid vill vara med och papporna sällan kommer 

själva. Båda sjuksköterskorna talade om att det skulle vara svårt att få mammorna att stanna 

hemma. 

Psykologerna talade om att könsroller spelar in och att det “traditionella tänket” ligger 

kvar och påverkar, att det fortfarande finns någon form av “bias” i det och att man därför inte 

frågar pappan lika mycket. En psykolog: 

 

“Absolut, jag tänker mer ur... att det är en traditionell roll på nåt sätt som har suttit 

kvar, men finns fortfarande i många kulturer liksom.”  

 

Alla pappor uttryckte också att mamman fick mer stöd men att det samtidigt kändes 

naturligt och att det är så det skall vara eftersom mamman är den som bär och föder barnet 

och står för amningen. 
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Mansrollen  

Personalen berättade att det kan vara svårt för mannen att uttrycka sina behov. Han kan ha 

press på sig att hålla ihop och vara stark, att finnas där som stöd för mamman och inte behöva 

så mycket själv. En psykolog sa: 

 

“Det här med att pappor kanske traditionellt sätt är lite mindre benägna till att prata 

om sig själva, kanske. Lite den här uppfattningen om att man inte skall prata om 

känslor som kvinnor nämner det, man visar det på annat sätt. Jag tror också det kan 

vara hinder.” 

 

Papporna själva talade om en naturlig stolthet, att man inte ville visa sig svag, att det 

var känsligt och att det kunde kännas som ett nederlag om man mådde dåligt. En pappa 

berättade: 

 

“Det tror jag över lag kan vara någonting som män brottas med, att man vill inte 

liksom att det skall komma ut (...) för man är ju ändå mannen i familjen. Man skall ju 

försörja familjen och hjälpa familjen och liksom lyfta familjen. Och då tror jag det 

kan vara svårt för många och se de här sakerna eller liksom att verkligen gå in i sig 

själv och tänka att: ’Jag mår dåligt. Nu måste jag söka hjälp.’” 

 

Papporna berättade också att det skulle vara svårt att veta vart gränsen gick och när det 

var dags att söka hjälp. En pappa sa att män kanske går och väntar tills de är riktigt nedbrutna 

eftersom de inte vill att någon ska få veta om det. En annan pappa beskrev att man kanske mår 

lite sämre men försöker att bara köra på som vanligt. 

Skam  

Psykologer såväl som sjuksköterskor talade om att det kan vara mer skamfyllt för pappor än 

mammor att söka hjälp och medge att de mår dålig. En sjuksköterska sätter ord på det såhär: 

 

“Nej men det gör dom inte, de berättar inte det, att de mår dåligt. Eeh, det är rättså 

skämmigt. Och det är lite... pinsamma känslor... att jag känner mig inte tillräcklig.” 
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Papporna själva använde också skamfärgade ord när de fick fundera kring tanken på 

hjälpsökande. En pappa sa: 

“Amen, att det blir lite, vad ska man säga, tabubelagt att nu har jag fått barn här men 

jag... Jag mår ju inte bra, det har ju bara blivit sämre liksom. Att det kanske är det, att 

det är en tröskel där att ta sig över.” 

 

Tema 3: Åtgärder 

Subtema 3a: Åtgärdsförslag 

Både personal och pappor kom med olika förslag på hur MBHV ska kunna bli mer attraktivt 

för pappor och hur de pappor som mår dåligt ska kunna fångas upp bättre. Alla grupper 

nämnde något motsvarande EPDS eller att införa enskilda pappasamtal. Kvällstider togs 

också upp av alla grupper, liksom att ställa mer frågor direkt till pappan, och då även kring 

hans mående. Att nå ut med information var också ett återkommande tema som nämndes av 

alla grupper, flera gånger och i olika former. Papporna önskade mer information om vad som 

kan hända med måendet och vart de kan vända sig. Detta kommer att diskuteras mer under 

temat Information. Ett annat återkommande förslag var att ha pappagrupper eller att 

åtminstone avsätta en träff i föräldragrupperna då bara papporna kunde ses. En pappa sa: 

 

“... men jag upplever att det skulle vara positivt o få... Få sitta o prata med andra 

pappor som är i samma situation.” 

 

Flera pappor sa också att personalen kan bli mer inbjudande mot papporna och att det 

var av vikt att få dem att komma för att kunna fånga upp dem. En pappa sa att personalen 

skulle kunna prata mer om fördelarna med att komma och att engagera sig i sitt barn.  En av 

psykologerna gav som förslag att lyfta ämnet uppåt i ledningen för att få till stånd en 

förändring. Psykologerna sa också att de skulle kunna lyfta ämnet mer i 

konsultationssituationerna med personalen på BVC för att hålla diskussionen levande. Ett 
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annat förslag som togs upp av några var att sträva efter en jämnare könsfördelning i 

personalen. 

Subtema 3b: Ansvar 

En fråga som växte fram under intervjuernas gång var vart ansvaret ligger för att papporna ska 

fångas upp. Utifrån informanterna så ansågs sjuksköterskorna ha ansvar för att ge ut 

information, erbjuda stöd till de föräldrar som hade det svårt, ta kontakt med och informera 

om psykolog ifall det behövs, fråga efter pappan om mamman kommer själv och att 

tillsammans med övrig personal inom MBHV ta ett delat ansvar för frågan. 

Psykologernas ansvar ansågs vara att hålla diskussionen levande med personalen från 

MVC och BVC samt att jobba från sitt håll för att påverka, både uppåt i ledningen och mot 

sjuksköterskorna på BVC. 

Pappornas ansvar uppgavs vara att be om hjälp, vara motiverade, vara delaktiga, ta för 

sig i samtalen samt att gå på träffarna som erbjuds. Två av papporna sa att de förmodligen inte 

hade blivit uppfångade i dagsläget om de börjat må dåligt, utan att de hade behövt göra något 

aktivt själva för att söka kontakt och berätta om sitt mående. 

Flera personal och pappor nämnde även samhällets ansvar i att förmedla att det är okej 

för män att må dåligt och söka hjälp samt att alla kan spela en viktig roll i att förändra den syn 

som finns idag. 

Subtema 3c: Preferenser 

Som förstahandsval uppgav en pappa att han skulle ha vänt sig till BVC-sköterskan för stöd. 

En pappa sa att han skulle vänt sig till BVC för att kunna bli hänvisad vidare och den tredje 

pappan sa att han hade vänt sig till sin vårdcentral. Två pappor betonade att de skulle föredra 

en separat samtalskontakt. De ville att tiden på BVC skulle fokusera på deras barn och att de 

därför ville gå till någon annan för sitt egna mående. De nämnde att den personen skulle 

kunna vara en kurator eller psykolog, men att det viktiga var att det var en person med 
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erfarenhet. En pappa sa att det var viktigt att känna sig trygg. Pappan som skulle vänt sig till 

vårdcentral sa att han kunde känna sig mer anonym där. En av papporna beskrev det såhär: 

 

“Ja, mår man dåligt så skulle man väl först och främst vilja träffa någon som förstår 

en, någon som lyssnar. Någon som förstår att man har ett problem liksom och inte, 

inte bara skriver ut en medicin...”  

 

Övriga preferenser gällande personal var att papporna ville känna förtroende, få ett bra 

bemötande och att personalen var öppensinnad. Två av papporna skulle föredra att vända sig 

till en kvinna för stöd, medan den tredje pappan trodde att det skulle vara lättare att prata med 

en man i sin egen ålder.  

Tema 4: Tidslinje 

Tidsaspekten är en kategori som löper som en röd tråd genom hela materialet. Papporna tycks 

ha olika behov av, vara olika intresserade av, och aktiva i MBHV:s aktiviteter vid olika 

tidpunkter. 

När det gäller föräldragrupper så berättade en sjuksköterska att papporna ofta är med 

innan förlossningen på MVC men att det sedan blir ett tapp till BVC. Överlag så verkar 

pappan sällan vara med om det är familjens andra eller tredje barn. Papporna är oftare med 

när träffarna har teman av mer praktisk karaktär som till exempel barnsäkerhet. Tappet från 

MVC till BVC kan bero på att föräldrarna är spända inför förlossningen och vill ha 

information från MVC samt att de praktiska förutsättningarna är mer jämlika innan 

förlossningen. Båda föräldrarna kanske pluggar eller arbetar och måste därmed ta ledigt. 

Första BVC-besöket och hembesöket beskrevs av både pappor och personal som ett 

viktigt fönster för att fånga upp papporna. Här är han ofta med på besöken eftersom han har 

rätt till tio dagars föräldraledighet i direkt anslutning till förlossningen. Det är också när 

barnet är litet och kontakterna täta som BVC-sköterskorna har större chans att fånga upp 

pappan. 
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En annan sak som förändrades över tid var pappornas känsla av delaktighet i barnet. 

Exempelvis talade en pappa om en ökad känsla av delaktighet efter förlossningen: 

 

“När man är på kontroller innan då är det ju mera att det är mamman som är gravid. 

Det är ju henne fokuset är på av fullt naturliga skäl. Men när man har ett barn som 

man sitter tillsammans med, jaa det känns ju… det kanske är mer naturligt att pappan 

blir mer delaktig.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev även att papporna kommer mer till sin rätt när barnet blir 

äldre. Det blir till exempel roligare för papporna när de kan börja ge barnet riktig mat, gå ut 

och busa.  

Gällande MBHV så verkar papporna förutom de första tio dagarna ofta komma till 

vaccinationen när barnet är tre månader för att stötta mamman, men då finns inte mycket tid 

för att tala om hans eget mående. Båda sjuksköterskorna talade om att pappan ofta tar 

föräldraledigt när barnet är sex till åtta månader och att det då kan det vara läge att försöka 

fånga upp honom igen. Både en pappa och en psykolog sa att om en pappa mår dåligt så 

kommer det ofta senare. Det kan vara en reaktion på att mamman mått dåligt och när hon mått 

bättre så kan pappan själv ha sviktat. 

Kärntema: Information 

Ordet information återkom frekvent i olika sammanhang med alla de intervjuade, till viss del 

inom temat Positivt men främst gällande vad Glappet beror på och i frågor gällande Åtgärder.  

Något som papporna sa att de var nöjda med i kontakten med MVC och BVC var att 

de fått information och att de kunnat ställa frågor. Flera i personalen talade också om att de 

försökte ge information till båda föräldrarna. Sjuksköterskorna pratade om att de informerade 

papporna om deras roll och på vilket sätt de är viktiga, liksom att det är okej att be om hjälp. 

De tyckte också att det var viktigt att ge information till båda föräldrarna för att den inte 

skulle bli vinklad genom den ena av dem.  
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Trots personalens insatser så var brist på information en återkommande orsak som 

uppgavs till Glappet. Två av papporna visste inte om att män kunde vända sig till BVC om de 

mådde dåligt. Den tredje pappan hade fått veta detta genom att följa med sin sambo till hennes 

kontakt. En pappa sa att det aldrig hade slagit honom att pappor också kan må dåligt och en 

annan att han inte visste något om vilket stöd som finns för pappor. En tredje pappa sa att om 

man har fått information så vet man varför man börjar må dåligt och då blir tröskeln till att 

söka hjälp mindre. En psykolog påtalade att Glappet skulle kunna bero på en sådan enkel sak 

som att papporna inte vet vart de ska ringa. 

Papporna efterfrågade alltså två sorters information. Information om vad som kan 

hända som nybliven förälder och information om vart de i kan vända sig om det händer.     

Gällande hur informationen skulle ges fanns det olika förslag. En sjuksköterska 

menade att det är svårt att ge information innan födseln eftersom föräldrarna är så fokuserade 

på förlossningen. Samma sjuksköterska sa att det var svårt att ge skriftlig information då de 

ofta såg att föräldrarna inte läst den. Den andra sjuksköterskan påtalade att de har mycket 

information att ge, till exempel utifrån det nationella programmet, och att den behöver ges i 

lagom dos på ett smidigt sätt. En pappa föreslog det första hembesöket som ett bra tillfälle. 

Papporna tyckte att det vore bra att få informationen muntligt vid en träff med personalen. En 

pappa sa också att det vore bra att få den på ett tidigt stadium och kanske upprepade gånger. 

Två pappor sa att man även skulle kunna ge skriftlig information som komplement, som till 

exempel en folder om vad som kan hända med måendet och vart man kan vända sig.      

En psykolog, en sjuksköterska och två pappor nämnde också internet 

som informationskälla. Sjuksköterskan talade även om andra medier som podcasts och 

pappaböcker, vilket dock inte papporna verkade känna till. Psykologen sa att det finns 

information om deras verksamhet och nationella programmet på internet. En annan i 

personalen sa dock att det inte finns någon lättillgänglig information för pappor om att de 
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också kan söka sig dit. Flera pappor berättade också att de fick information genom att fråga 

sin partner. En av papporna använde uttrycket att hon var “steget före”. 

Psykologerna nämnde även att man kan behöva nå ut till allmänheten med information 

kring mäns mående, hjälpsökande och psykologarbete för att förändra förutfattade meningar. 

Resultat Enkäter 

 

Figur 3. Modellen visar enkäternas sju teman.  

Det som personalen redan gör för att inkludera pappor 

Ungefär hälften av sjuksköterskorna uppgav att de frågar papporna om hur de mår och att de 

försöker tala till dem lika mycket som mammorna. 

Ett fåtal tog hänsyn till tider och frågade papporna när i veckan de kunde komma eller 

försökte förlägga föräldragrupper till sent på eftermiddagen. En sjuksköterska försökte särskilt 

fånga upp pappan när barnet är åtta till tio månader och pappan ofta är föräldraledig. 

Det papporna redan är nöjda med  

När det gäller pappornas generella erfarenheter av MBHV så beskrev de flesta dem i positiva 

ordalag som “fungerat bra för oss”, “goda erfarenheter” och “kompetent personal”. De tyckte 

att de fått bra svar på frågor, god vägledning och att de kunnat känna sig trygga med 

personalen. Någon uttryckte att partnern fått bra stöd och en annan berättade att de fått extra 

hjälp av kurator eftersom barnet fötts för tidigt, vilket varit mycket uppskattat. 

Glappet enligt sjuksköterskorna 

När sjuksköterskorna fick frågan: “I en tidigare studie så svarade 89 % av de tillfrågade BCV- 

sjuksköterskorna att det sällan eller så gott som aldrig kommer till deras kännedom om pappor 
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mår dåligt. Vad tänker du att det beror på?” så svarade cirka hälften att papporna inte kommer 

på besöken lika ofta som mammorna och därför är svåra att fånga upp. Första tiden är även 

inriktad mycket mot mor och barn och pappan är i regel bara ledig under de första tio dagarna. 

Flera nämnde även att männen kanske inte blir sedda eller tillfrågade kring sitt mående 

i tillräckligt stor utsträckning. Annat som togs upp av enstaka sjuksköterskor var lokalens 

utformning och att man behövde bli tydligare med att bjuda in båda föräldrarna. Papporna 

behöver även ta ledigt och det behöver bli mer accepterat på arbetsplatser och i samhället i 

stort att prioritera besöken. En sjuksköterska sa att de inte kunde göra så mycket för papporna 

i dagsläget på grund av allt för stor tidsbrist. Sjuksköterskorna tyckte alltså främst att 

papporna måste ta sig till träffarna och de försöker då att inkludera dem på olika sätt. 

Glappet enligt pappor 

När papporna skulle berätta lite generellt om sina erfarenheter av MBHV så var det några som 

uttryckte mindre positiva erfarenheter. Flera pappor sade att MBHV främst riktar sig till 

mödrar och barn. En pappa berättar: 

 

“Man känner sig lätt förbisedd och mest i vägen. Det börjar redan innan BB och blir 

tydligt på BB och åtminstone under barnets första levnadsår. De utgår ifrån att 

mamman är den enda med koll och att det är hon som alltid tar hand om barnet. Den 

förutfattade meningen gör tyvärr att man överlåter ett visst ansvar till mamman per 

automatik för att man inte orkar pocka på uppmärksamhet när man ändå inte riktigt 

blir sedd.” 

 

Vid frågan om varför den procentandel som mår dåligt sällan vänder sig till MBHV så 

svarade hälften av papporna att det beror på bristande information, att de inte visste att män 

kunde drabbas av depression i samband med föräldrablivandet och att det fanns hjälp att få.  

Flera pappor talade även om att det kunde vara en skam att må dåligt, både för att man 

förväntas vara glad som nybliven förälder men också för att det var skamfyllt att vara 

deprimerad då det går stick i stäv med bilden av den manliga pappan.  
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“Mammorna ska luta sig mot oss, det är inte vi som ska luta oss mot en psykolog, 

sådan är normen.”  

 

En pappa uttryckte även att han blivit nekad hjälp när han vänt sig till BVC då 

mamman ansågs vara den primära vårdgivaren. En annan pappa berättade att han började må 

dåligt när han var föräldraledig vid nio månader men att den enda kontakten de hade då var 

kontroller för barnet. Han hade inte heller lust att lyfta sitt eget mående av oro för anmälan till 

socialtjänsten. 

Några pappor talade också i termer av “det är naturligt”, “det är så det skall vara” 

gällande skillnader i bemötande och delaktighet i MBHV. En pappa nämnde till exempel att 

det är väldigt mammafokuserat på alla träffar men att det är förståeligt. En annan sade att det 

inte är så konstigt att mamman går mer på BVC eftersom att det är hon som är hemma och 

ammar. Ytterligare en pappa sa: 

 

“Det är nog en betydligt större påfrestning för modern än fadern och då är det väl 

inte konstigt att fördelning är därefter. De kanske förstår hur löjligt det är? Mamman 

har genomgått de största hormonella och fysiska förändringarna. Att som man komma 

och känna sig lite förbisedd och deprimerad är ju rätt dumt.” 

 

Konkreta åtgärdsförslag från sjuksköterskor 

Ungefär hälften föreslog att man skulle screena papporna med ett formulär, exempelvis 

EPDS, fast utformat för pappor. Flera sa även att de kunde inkludera och betona vikten av 

pappans roll genom att vara uppmärksam, fråga mer och vända sig mer till honom.  

Andra förslag från enskilda sjuksköterskor var att anpassa lokal och tider till pappan, 

att införa ett speciellt pappabesök, skapa bättre forum där papporna känner sig trygga att tala 

om sitt mående samt att anställa fler manliga BVC-sjuksköterskor. 

Vid frågor om hur MBHV kan göras mer attraktivt för pappor så framkom förslag i 

linje med ovanstående samt att trycka på jämställt föräldraskap, att föräldrarna skall dela mer 
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på föräldraledigheten, att ha föräldragrupper på kvällstid, erbjuda speciella pappagrupper samt 

att de skulle kunna ha en speciell pappamottagning. 

Konkreta åtgärdsförslag från pappor 

Många pappor föreslog att de skulle få mer information, muntligt eller utifrån en folder av 

typen: “bra att veta för nyblivna pappor”. Flera pappor tyckte även att man skulle inkludera 

dem mer i samtalen genom att vända sig till dem i större utsträckning, söka feedback och 

ställa fler frågor.  

 

“Som när vi ska träffa barnmorskan och hon skakar hand med min fru och säger hej 

till mig, eller jag kommer med barnet till BVC och första frågan är vart mamman är” 

 

Andra förslag från enstaka pappor var flera dubbeldagar där båda föräldrarna kunde 

vara hemma, fler manliga sköterskor, pappagrupper, att ha en separat pappaträff i 

föräldragrupperna där man talade om att pappor också kan må dåligt, separat pappasamtal 

med sjuksköterskan samt att inkludera båda föräldrarna i kallelserna. 

Ansvar 

När det gäller vems ansvar det är att fånga upp pappor som mår dåligt så gav pappor och 

sjuksköterskor lite olika svar. 

Bland sjuksköterskorna så var det ingen som lade ansvaret enbart på papporna. Några 

svarade att ansvaret låg på vården medan de flesta beskrev någon form av delat ansvar mellan 

papporna och vården, eller papporna och vården och andra personer som papporna kommer i 

kontakt med. Flera svarade i termer av att vården behöver bli bättre på att fråga och papporna 

behöver bli bättre på att kliva fram och uttrycka sina behov samt att svara ärligt när de får 

frågan. Någon nämnde att samhället har ett ansvar gällande att förändra mansrollen.  

Bland papporna så lade majoriteten däremot det huvudsakliga ansvaret på sig själva. 

Många talade om ett delat ansvar men drog i större utsträckning in partners och anhöriga än 

vad sjuksköterskorna gjorde. En tog också upp att arbetsgivaren har ett ansvar. Endast en 
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pappa lade ansvaret helt på vården. Sammanfattningsvis verkar det som att vården lägger 

ansvaret lite mer på sitt bord medan papporna i större utsträckning lägger det på sitt eget. 

Information 

Vid tio tillfällen nämns ordet “information” av pappor i enkäten. Detta gäller främst i frågan 

om varför inte pappor söker sig till MBHV, men också i frågor gällande åtgärder och ansvar. 

Flera pappor som inte nämnde ordet information ordagrant skrev saker i stil med att de inte 

visste att BVC kunde erbjuda hjälp till pappor.  

 

“Brist på information kanske? Jag har aldrig hört talas om detta!” 

 

Ingen sköterska nämnde däremot ordet “information” i enkäten. Några talade dock om 

snarlika ämnen som att papporna måste komma till BVC och att de då försöker inkludera dem 

på olika sätt, till exempel genom att tala till honom lika mycket som mamman och att fråga 

om hans mående. En sjuksköterska nämnde att papporna kanske inte vet att de kan må dåligt 

och att de också kan få hjälp från BVC. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att temat 

Information gick som en röd tråd genom pappornas enkät men inte fullt lika tydligt genom 

sjuksköterskornas. 

Är glappet mellan papporna och vården ett problem? 

Under arbetets gång har vi börjat ställa oss frågan om Glappet verkligen är ett problem. Vid 

frågan “Tror du att pappor överlag vill ha mer stöd från MBHV?” så varierade pappornas svar 

från ”Ja, absolut” till ett entydigt ”Nej”. Majoriteten svarade dock någonstans mitt emellan: 

”Vet inte”, ”Tror inte det överlag, men ibland” eller ”Ingen aning”. Utifrån enkäterna så tycks 

det alltså inte vara självklart att Glappet är ett problem, åtminstone inte sett utifrån pappornas 

perspektiv. 
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Sammanfattning och jämförelse av resultaten 

I stort sett gav informanterna i intervjuer och enkäter väldigt överensstämmande svar och 

resultaten överlappar därför till stor del. De flesta teman som uppkom vid analyserna var 

gemensamma, även om de presenterats i en mer komprimerad modell utifrån enkätanalysen. 

Det som ändå skiljde sig åt mellan intervju- och enkätanalys var följande: 

Till skillnad från de intervjuade sjuksköterskorna, där ingen frågat en pappa direkt om 

hans psykiska mående, så uppgav ungefär hälften av sjuksköterskorna i enkäten att de ställer 

frågor till papporna om hur de mår, samtidigt som de också tycker det behövs göras mera.  

I enkäten berättade en pappa att han hade börjat må dåligt men inte hade velat berätta 

om detta av oro för anmälan till socialtjänsten. Detta nämndes inte i intervjuerna men skulle 

kunna kopplas till att två intervjuade pappor sa att de skulle föredra en egen samtalskontakt 

utanför MBHV eftersom de skulle känna sig mera anonyma då. 

I enkäten lyftes ökat fokus på jämställt föräldraskap, delad föräldraledighet och fler 

dubbeldagar då båda föräldrarna är hemma, vilket var unika förslag på hur MBHV kan bli 

mer attraktivt för pappor. Det fanns även förslag på en egen pappamottagning i enkäten, 

utöver förslagen på egen pappaträff i föräldragrupperna och pappasamtal med BVC-

sköterskan som även nämndes i intervjuerna. Det nämndes även att man bör inkludera båda 

föräldrarna i kallelserna. 

Angående ansvar framkom det i enkäterna att papporna behöver vara ärliga när de 

svarar på frågor kring om sitt mående, vilket inte nämndes i intervjuerna. Där togs det 

däremot upp att papporna hade ett ansvar i att våga be om hjälp. 

Av de teman som framkom i intervjuanalysen nämndes något kopplat till varje tema i 

enkäterna förutom temat Namnet. Det var heller ingen av sjuksköterskorna i enkäten som 

nämnde det Nationella programmet. Att enkäten fick det unika temat “Är glappet ett 
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problem?” beror på att det var en egen fråga som ställdes till alla i enkäten, medan det bara 

berördes av ett fåtal intervjupersoner och inte blev ett eget tema i intervjuanalysen.  

Åtgärder 

 Information 

- muntligt 

- skriftligt 

 EPDS/Pappasamtal 

 Kvällstider 

 Frågor direkt till pappan 

 Pappagrupper/pappaträff 

 Vara mer inbjudande 

 Lyfta uppåt i ledningen 

 Lyfta i konsultationssituationer 

 Jämnare könsfördelning i personalen 

 Jämställt föräldraskap 

 Delad föräldraledighet 

 Fler dubbeldagar 

 Pappamottagning 

Tabell 1: Sammanfattning av åtgärdsförslagen från både intervjuer och enkäter. 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Utifrån ovanstående sammanfattning står det alltså klart att data från intervju och enkät 

överensstämde i stor utsträckning. Att vi har använt oss av datatriangulering och uppnått 

liknande resultat utifrån två olika datainsamlingsmetoder talar för att datan är valid och att 

materialet har blivit mättat.  

Modellerna för både intervju och enkät överlappar också i stor utsträckning även om 

intervjuns är mer nyanserad och innehåller fler subteman eftersom den sammanfattar en 

betydligt större mängd data. Många av intervjuns subteman går också igen i enkäten även om 

de inte bedömts tillräckligt stora för att ges en egen rubrik. 

Enkäterna genererade betydligt mindre data eftersom att informanterna fick skriva 

svaren själva till skillnad från de svar som framkom utifrån de relativt fria samtalen i 

intervjuerna. Resultatet från enkäterna innefattar dock svar från fler informanter varför man 

kan säga att intervjudatan är mer nyanserad medan enkätdatan är mer komprimerad. 

Materialet i enkät och intervju överensstämmer också på så sätt att resultatet faller in 

under både person- organisations- och samhällsnivå. Detta leder i sin tur till att även 

åtgärdsförslagen behöver implementeras på olika nivåer. Som alltid finns det inga enkla 
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lösningar på komplexa problem utan insatser behöver riktas mot alla nivåer för skapa bästa 

möjliga förutsättningar till förändring. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

De nivåer som framkom i temat Glappet påminner om de system som finns i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner, 1979). Enligt teorin utvecklas individen i 

samverkan med olika system på olika nivåer. Närmst individen finns mikrosystemet, som 

innehåller olika interpersonella relationer i en viss miljö, till exempel relationen till sköterskan 

på BVC. Mesosystemet är relationen mellan olika mikrosystem, som kopplingarna mellan 

hemmet, arbetet och BVC. I exosystemet finns andra närliggande miljöer som påverkar 

individen indirekt, till exempel socialstyrelsen och bestämmelser kring det nationella 

programmet. Makrosystemet innefattar lagar, politik, kultur och trossystem på samhällsnivå. I 

analysen såg vi att Glappet är ett komplext fenomen som påverkas på personnivå i möten och 

relationer, organisationsnivå på grund av tidspress och verksamhetens ramar, samt 

samhällsnivå utifrån dess normer och rollföreställningar.

 

Figur 5 visar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori med exempel från Glappet (fritt 

efter Bronfenbrenner, 1979). 
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Mamma- barn- och familjefokus, men ej pappafokus 

Utifrån vår studie så tycks MBHV ha ett utpräglat mamma- och barnfokus men inget tydligt 

pappafokus. Detta står i likhet med tidigare forskning då flera studier visar på att det är 

kvinnans behov som möts medan männens känslor och behov inte uppmärksammas i samma 

utsträckning (Thomas, Boner & Hildingsson, 2011; Preemberg, Hellström & Berg, 2008; 

Fägerskiöld 2008; Fägerskiöld 2006). MBHV tycks dock ha rört sig från en kvinnocentrerad 

vård till en mer familjecentrerad sådan genom årens lopp (Borg, 2014). Pappaperspektivet 

saknas dock fortfarande vilket belyses av citat som detta ur Fägerskiölds studie från 2006: 

 

De deltagande papporna i studien verkade ovana vid att tala om BVC, troligtvis på 

grund av begränsade besök. Diskussionerna kring besöken hade knappt rört pappan 

och de förklarade att de inte hade reflekterat över vad BVC-sjuksköterskan kan göra 

för en nybliven pappa (s. 83). 

 

Att bli exkluderad som pappa 

Liksom antytt i inledningen så finns det stöd för att pappor kan känna sig exkluderade i 

kontakten med personal inom MBHV (Borg 2014; Letourneau 2011; Fägerskiöld 2006; 

Fägerskiöld 2008). Ett citat ur “Kunskapsstöd för mödrahälsovården” (Socialstyrelsen, 2014) 

illustrerar detta: 

 

Studier som i huvudsak rör den blivande pappans upplevelser av mödrahälsovård, 

graviditet och föräldrastöd med mera har visat att den blivande pappan ofta kände sig 

utanför och osynlig. Männen upplevde att deras roll framför allt var att stötta kvinnan, 

och deras egna behov och känslor kom i andra hand. De upplevde också att 

föräldrautbildningen i första hand riktade sig till kvinnan och männen deltog mest för 

kvinnans skull. Detta går också i linje med vårt resultat då flera pappor uttryckte att de 

kunde känna sig vid utanför eller exkluderade på olika sätt (s. 30)  

 

Organisation  

Sjuksköterskorna talade om att det var svårt att få tid till att prioritera papporna, mycket 

eftersom de har basprogrammet att följa. Följande citat från MBHV-psykologernas 
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jubileumsskrift, som illustrerar svårigheterna som först uppstod vid implementeringen av ett 

pappasamtal, går i linje med sjuksköterskornas upplevelser: 

 

Häromåret blev jag påmind om diskrepansen mellan ambitionen att stötta pappor och 

den faktiska möjligheten till det. Det var i samband med att vi skulle hitta ett utrymme 

för ett särskilt pappasamtal i “Barnens Hälsoprogram” som utarbetats i hälsoprojektet 

SALUT. Det blev helt enkelt mycket svårt att hitta ett utrymme för pappasamtalet och 

på något sätt kom det att symbolisera att barnhälsovårdens program och praktik inte är 

utformat för att möta båda föräldrarnas enskilda behov utan inriktat på mammor eller i 

bästa fall föräldraparet. (Nilsson, 2014, s. 29) 

 

Tider  

Att besökstiderna ligger på kontorstid beskrevs återkommande som ett hinder av papporna i 

vår studie, liksom i föregående forskning (Petersson 1997). I motsats till detta så uttryckte 

dock papporna i Fägerskiölds studie (2006) att tiderna för föräldragrupperna inte hade någon 

betydelse utan att de kunde frigöra tid om de prioriterade besöken.  

Hjälpsökande 

Som vi nämnde i introduktionen har tidigare studier visat att män söker hjälp mer sällan för 

sitt mående jämfört med kvinnor och även väntar längre innan de söker (Cole, 2013; Sierra 

Hernandez, Han, Oliffe  & Ogrodniczuk, 2014). Detta går i linje med våra resultat då 

papporna sa att det var svårt att veta när det var dags att söka hjälp och att det även kunde 

vara förknippat med skam och misslyckande. Detta kan delvis bero på att mäns symptom på 

depression och ångest i regel är mer osynliga än kvinnors (McMahon & Spector, 2007). 

Theory of planned behaviour (TPB) utgår från att människor planerar och fattar väl 

genomtänkta beslut beroende på sina intentioner. Ju starkare intention, desto större chans att 

vi kommer att utföra beteendet. Intentionen i sin tur påverkas av faktorerna attityder, 

subjektiva normer och upplevd kontroll över beteendet (Ajzen, 1991; Steg, 2013). Attityder i 

det här fallet skulle kunna vara synen på MBHV eller vad man själv anser att det innebär att 

vara förälder. Subjektiva normer handlar om vad vi tror att signifikanta andra förväntar sig av 
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oss. Beroende på hur starka normerna är i gruppen och hur mycket det upplevs kosta eller 

löna sig att följa dem, påverkas den enskildes beslut olika mycket. Upplevd kontroll inför 

beteendet handlar om hur man uppfattar att möjligheterna ser ut för att kunna utföra 

beteendet, till exempel utifrån tid. Enligt Smith & Thompson (2008) kan TPB användas för att 

förstå mäns hjälpsökande för psykologiska besvär. Att män söker mindre psykiatrisk hjälp 

skulle då kunna bero på traditionella mansideal som internaliserats som egna normer och 

attityder, som tillsammans med intentioner påverkar sannolikheten för olika beteenden. 

Detta går även i linje med andra studier som visat att pappor och män generellt hindras 

från att söka hjälp på grund av rädsla för stigmatisering, att man ska vara självständig och att 

det ses som icke-normativt (Addis & Mahalik, 2003; Letarneau et al. 2011). Enligt McKelley 

& Rochlen (2003) upplever män med hög konformitet till maskulina normer också högre grad 

av stigmatisering vid hjälpsökande. 

Samhället 

Inom vårt subtema Samhällsnivå lyfte psykologerna att mycket handlar om hur man ser på 

hjälpsökande och psykologisk hjälp i stort, och att man kan behöva utbilda allmänheten för att 

motverka fördomar. Papporna lyfte även tankar kring mansrollen och vad de upplever ingår i 

den. Detta går i linje med Letourneau et al. (2011) som såg att samhällets föreställningar 

gällande föräldra-könsroller förstärkte många pappors attityder och bidrog till en barriär för 

att söka stöd. Författarna menade att man behöver utbilda nyblivna föräldrar om depression i 

samband med föräldrablivandet, normalisera den kraftiga stigmatiseringen kring psykisk 

ohälsa och inkludera pappor i behandlingsplaneringen för mammor med PPD.   

Åtgärder 

Att få information och sprida kunskap om vad PPD är, att även pappor kan drabbas av 

depression, och vart man kan vända sig beskrevs som viktiga insatser i flera studier 

(Letourneau 2011; Melrose 2010) och av våra informanter. Melrose föreslår till exempel att 
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man skall öka allmänhetens kunskap om att sjukdomen existerar, drabbar många familjer, 

samt hur den typiska symptombilden ser ut. Genom att kvantifiera ett problem kan man också 

bidra till minskad stigmatisering. Melrose föreslår även att man skall inkludera information 

om PPD i redan existerande program samt att väntrum och klassrum där föräldragrupper hålls 

är bra platser för att sprida information om depression hos män. 

I linje med vår studie föreslår flera författare att man skall använda sig av något 

instrument liknande EPDS fast för pappor. Melrose (2010) menar att verktyg som EPDS och 

GMDS kan delas ut via posters eller handouts. Det är då viktigt att samtidigt skicka med 

instruktioner för hur det ska fyllas i samt vart man kan vända sig för hjälp. Massoudi (2013) 

föreslår att EPDS tillsammans med intervju kan användas för att bedöma pappans svårigheter. 

Viktigt att ta hänsyn till här är dock att EPDS-skalan har en annorlunda faktorstruktur för 

pappor och att den fångar upp ångest och olycklighetskänslor i större utsträckning än 

depression. Enligt en sjuksköterska vi intervjuat så pågår för närvarande ett projekt vid 

Kunskapscentrum i Region Skåne där en skala motsvarande EPDS anpassat för pappor 

utvecklas. Vad detta leder till återstår att se i framtiden. 

Andra åtgärdsförslag som framhållits i tidigare forskning och stämmer med det vi 

funnit i vår studie är till exempel vikten av att ställa fler frågor och kommunicera mer till 

pappan (Massoudi 2013; Fägerskiöld 2006). Enligt Fägerskiöld kan detta betyda att nya 

arbetsrutiner behöver införas, vilket kan kopplas till vårt tema Organisation och den stress 

sjuksköterskorna uttryckte kring det nationella programmet. I vår studie liksom i andras 

(Fägerskiöld 2006; Petersson 1997) framkom förslag på speciella pappagrupper där papporna 

kunde bolla sina svårigheter med andra i liknande situation. Kärntemat “Förtroendefull 

relation” mellan pappa och sköterska som framträdde i Fägerskiölds kvalitativa studie (2006) 

framkom också delvis i vår. Förslag på åtgärder som framkom i Färgerskiölds studie (2006) 
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men inte i vår var däremot att sköterskan skulle observera parets relation och bistå med 

rådgivning där vid behov. 

Tidslinje 

Enligt vår studie så förändras pappornas engagemang och delaktighet i barnen och MBHV 

över tid. Detta överensstämmer också med de studier vi genomsökt. Fägerskiöld (2008) tar till 

exempel upp att papporna såg mammorna mer som huvudföräldern i början eftersom att hon 

var hemma och ammade. Pappornas attityder till amningen verkade också vara ambivalenta. 

De tyckte det var nödvändigt samtidigt som det fick dem att känna sig oviktiga. Föräldrarnas 

roller upplevdes som mer jämställda senare, när barnen kunde börja äta riktig mat. Papporna 

upplevde också sin föräldraroll annorlunda på så sätt att de förväntades vara mer fysiskt 

aktiva med barnen, vilket blev mer aktuellt senare när barnen blivit större. 

Gällande MBHV så pekar vår studie liksom tidigare forskning (Massoudi, 2013) på att 

de första träffarna med MBHV är viktiga. Då många pappor deltar är det värdefulla tillfällen 

för att lära känna pappan och upplysa om olika förändringar och eventuella svårigheter som 

kan uppkomma. 

Information  

Information, eller bristen på information, var inte bara ett återkommande tema i vår studie 

utan även i andras (Fägerskiöld 2008; Letourneau 2011; Melrose, 2010). I Letourneaus studie 

så talade alla intervjuade pappor om ett “informationsglapp” gällande PPD. Detta bidrog till 

bristande medvetenhet och det blev svårt att förstå och känna igen sjukdomen på ett tidigt 

stadium när deras partners drabbades. Det vanligaste hindret för att söka hjälp var att 

papporna inte visste vart de skulle vända sig. Enligt Fägerskiöld (2008) så letade papporna 

efter information, jämförde barn och delade erfarenheter med andra i samma situation, främst 

manliga kollegor. Värt att nämna är dock att även om Information var ett kärntema för oss så 

har det inte alltid nämnts i tidigare forskning. Oss veterligen har det till exempel inte tagits 
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upp i Pamela Massoudis avhandling “Depression and distress in Swedish fathers in the 

postnatal period - prevalence, correlates, identificatication, and support” (2013). 

Metoddiskussion 

Till den aktuella studien rekryterades pappor, BVC-sjuksköterskor och MBHV-psykologer. 

Detta för att ge en så pass bred och fyllig bild av kontaktytan mellan papporna och MBHV 

som möjligt. Vi avgränsade urvalet till pappor med barn under två år för att de skulle ha 

kontakten med MBHV färskt i minnet. Vi eftersträvade ett kvalitativt representativt urval 

(Langemar, 2008) med varians inom de olika informantgrupperna. Detta gjordes genom 

indirekta faktorer som ålder, kön (bland personalen), utbildning och antal år inom yrket. En 

direkt faktor vi tog hänsyn till för att uppnå varians var att vi valde personer med olika åsikter 

utifrån enkätsvaren. Urvalet var delvis handplockat då vi valde två informanter från enkäten 

utifrån vad vi ansåg vara intressant och relevant för syftet och även för att uppnå heterogenitet 

enligt ovanstående kriterier. Vi valde även de MBHV-psykologer i länet som vi trodde skulle 

kunna ge informativa och varierade svar, vilket innebär att det delvis var ett snöbollsurval 

men även strategiskt. Urvalet av pappor och BVC-sjuksköterskor var delvis ett 

tillgänglighetsurval och delvis handplockat, då vi rekryterade två pappor och en sjuksköterska 

genom bekanta och en av varje genom enkäten. Vi inledde datainsamlingen med de intervjuer 

som förmedlats genom bekanta så att vi efter det kunde välja strategiskt för att få ett så 

heterogent och representativt urval som möjligt. 

Enkäter användes för att kunna triangulera data och uppnå högre validitet, få större 

varians i urvalet samt att kunna nå personer och grupper vi inte fått information från annars. 

BVC-sköterskorna valdes ut som grupp eftersom att det är de som i huvudsak ansvarar för att 

fånga upp papporna. Då det finns betydligt fler BVC-sjuksköterskor än MBHV-psykologer så 

bidrog mer information från BVC-sjuksköterskorna också till ökad representativitet. Två 

intervjupersoner rekryterades från enkäterna vilket innebär att de bidrog med data till både 
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enkät och intervju. Vi ser dock inte detta som ett hinder då de ändå delvis gav olika typer av 

svar i enkät respektive intervju.  

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide då det bedömdes 

lämpligast för syftet, efter att författarna provintervjuat varandra. 

Tematisk analys valdes som analysmetod då Langemar (2008) menar att induktiv 

tematisk analys är en användbar kvalitativ basmetod och Braun och Clarke (2006) refererad i 

Langemar (2008) menar att det är lämpligt att börja med tematisk analys när man lär sig 

kvalitativ metod. Vi valde att beskriva det exakta analysförfarandet för att säkra replikerbarhet 

och transparens i processen. 

Validitet 

Langemar (2008) beskriver två huvudkriterier för validitet i kvalitativa studier: 1) 

tillförlitlighet och empirisk förankring och 2) meningsfullhet och användbarhet. För att uppnå 

det första kriteriet har vi eftersträvat en god förankring i data genom att inte utelämna eller 

förändra något. Vi har även strävat efter att inte ge fynden olika vikt utan ha ett icke-tolkande 

och beskrivande förhållningssätt. Vid datainsamlingen användes två olika metoder för att 

fånga större varians bland deltagarna. Viktigt att ta i beaktande är att MBHV är en komplex 

och föränderlig organisation som även varierar något från plats till plats i landet. Vi kan 

därför bara uttala oss om hur kontakten uppfattats här och nu. Resultatet är inte heller 

generaliserbart till alla män eller pappor, men vi kan däremot tala om mönster som vi sett 

utifrån vår insamlade data. För studiens meningsfullhet har vi utifrån syftet främst arbetat 

deskriptivt och eftersträvat ett beskrivande kunskapstillskott. Vi anser att syftet med studien 

blivit uppfyllt. Studien har användbarhet och är av nytta då den bidrar med ökad kunskap om 

hur kontakten mellan pappor och MBHV ser ut samt pappors behov och hur de kan mötas. 

Resultatet har även utmynnat i konkreta åtgärdsförslag som är praktiskt användbara för 

personal inom MBHV.      
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För att öka studiens validitet har vi tillämpat olika typer av triangulering: 

datatriangulering med både intervjuer och enkäter, datainsamlartriangulering då båda närvarat 

vid intervjuerna i roll som intervjuare alternativt observatör, bedömartriangulering i analysen, 

samt perspektivtriangulering genom att fenomenet studerats både utifrån både personalens 

och pappornas synvinkel. 

Brister 

När det gäller metodologiska brister så finns det några punkter att ta i beaktande. För det 

första har studien ett begränsat antal deltagare, vilket beror på att vi ville ha informanter från 

olika grupper samt att arbetet begränsades av kursens upplägg med avseende på tid och 

omfattning. 

Vidare deltog ingen personal från MVC i studien eftersom att länets samordnare inte 

ville belasta barnmorskorna med ytterligare en studie under en stressig tidsperiod. Därmed 

fick vi inte tillstånd att rekrytera barnmorskor eller att skicka ut någon enkät till dem. 

Vid rekryteringen försökte vi rekrytera pappor med spridda erfarenheter av MBHV. 

Då det visade sig vara svårt att hitta pappor som var missnöjda med sina kontakter så var det 

pappor med övervägande positiva erfarenheter som ställde upp för intervju. Enkäterna 

kompenserade dock något för detta. Vid rekryteringen av pappor till enkäten får man även ta i 

beaktande att de utan dator eller som inte var medlemmar i grupperna ej kunde nås. 

En annan brist kan ha varit att informanterna blev nervösa över att intervjuerna 

spelades in samt att de ville uppträda socialt önskvärt och därför valde sina ord med allt för 

stor omsorg.  Vi kan dock se att svaren från enkäterna kompenserade något för detta och 

genererade uttalanden som var lite mer kontroversiella. 

Som alltid i kvalitativa studier så kan vår förförståelse ha spelat in och påverkat 

resultatet, exempelvis genom hur vi ställde frågorna utifrån en relativt öppen intervjuguide. Vi 
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har försökt motverka detta genom att diskutera och explicitgöra vår förförståelse för att 

medvetet kunna lägga den åt sidan. 

En annan aspekt av kvalitativa studier är att det kan vara svårare att följa 

forskningsprocessen då den är mer cirkulär och flytande än vid kvantitativa studier. På grund 

av detta har vi varit noggranna med att redovisa vad vi gjort, steg för steg, för att skapa en så 

stor transparens som möjligt. 

Vi har heller inte bjudit informanterna till ”memberchecking” eftersom att de är 

utspridda geografiskt och har olika arbetstider. Alla har dock blivit erbjudna att få den 

slutgiltiga uppsatsen skickad via mail. En muntlig återkoppling kommer även att göras till 

psykologgruppen som kom med uppslag till forskningsfrågan. 

Kliniska implikationer 

De kliniska implikationerna utifrån vårt arbete blir att utifrån person- och organisationsnivå ta 

hänsyn till de åtgärdsförslag som framkommit i resultatet. Detta innebär sammanfattningsvis 

att uppmärksamma pappor mer samt att avsätta mer tid och åtgärder för dem på olika sätt. 

Ansvaret vilar delvis på personal inom MBHV, delvis på papporna, men också på 

organisatorisk nivå då förändringar i det nationella programmet kan behöva komma till stånd. 

Ett mer långsiktigt arbete som behöver göras på samhällsnivå är att arbeta för att förändra 

synen på mansrollen, psykisk ohälsa och hjälpsökande. 

Förslag till framtida forskning 

Som förslag för vidare forskning föreslår vi att inkludera personer som har annan sexuell 

läggning och kulturell bakgrund, då papporna som deltog i studien var heterosexuella och 

hade svenska ursprung. Det hade även varit intressant att inkludera barnmorskor från MVC 

för att få deras perspektiv. Ett ytterligare förslag för att höja tillförlitligheten i våra fynd skulle 

vara att inkludera fler deltagare från respektive informantgrupp eller att söka större spridning i 

urvalet av pappor. Utöver detta skulle man kunna genomföra kvantitativa studier där man 
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implementerade och utvärderade insatser riktade mot pappor, som till exempel pappasamtal 

eller informationsfoldrar. Det vore även intressant att intervjua personer högre upp i 

organisationen, till exempel chefer eller ansvariga för det nationella programmet.  

Slutsatser 

I dagsläget tycks MBHV ha ett uttalat mamma- barn- och familjefokus men ännu inget tydligt 

pappafokus. Över lag verkar papporna vara nöjda med kontakten men utrymme för förbättring 

finns. I första hand önskar papporna mer information om psykisk ohälsa för nyblivna pappor, 

vad det är, och vart de kan vända sig om de skulle drabbas. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Intervjuguider  
 

 Intervju med pappor 

 

Inledning innan inspelning och intervju börjar: 

 Information om syftet med studien 

 Etiska aspekter 

 Hur lång tid det kommer att ta och hur det kommer att gå till 

 Utrymme för eventuella frågor från intervjupersonen 

 Underskrift för samtycke 

 

Inspelningen startar 

 Insamling av basuppgifter: ålder, civiltillstånd, utbildning, ålder på barnet, första 

barnet? 

 

Föräldrablivandet - försök hålla till ca 10 min 

 

 Skulle du kunna redogöra lite för din upplevelse av att bli pappa? 

 Hur har du mått efter förlossningen? Hur skulle du beskriva ditt psykiska mående? 

 Ev följdfrågor kring negativa upplevelser (ilska, frustration, hopplöshet, tankar på att 

skada sig själv eller barnet, ensamhet, ångest, nedstämdhet, trötthet, skam, skuld, 

relationsproblem) 

 Ev följdfrågor kring positiva upplevelser (glädje, lättnad, stolthet, kärlek, omsorg, 

sammanhållning, nyfikenhet, förväntan.) 

 Vad har varit svårast med att bli pappa? 

 Hur har din partner mått efter förlossningen? 

 

Kontakten med mödra- och barnhälsovården 

 

 Kan du berätta lite vad du tänkte när du hörde ämnet pappor och barn- 

mödrahälsovården? 

 

 Vad vet du om barn- och mödrahälsovården? 

 Vilken info har du fått och hur? (Gällande dig som pappa och var du kan vända dig) 

 Vilken kontakt har du haft med MVC/BVC/MBHV? 

- Föräldragrupp? 

- MVC-möten? 

- Förlossningen? 

- Uppföljande MVC möte? 

- Hembesök? 

- BVC? 

- Ev psykologkontakt? 

 

Uppföljningsfrågor:  

 

 Hur upplevde du bemötandet från personalen? 

 Ev följdfrågor: Vad var bra? Vad var mindre bra? Roller? Vad minns du? 

 Frågade de om ditt mående? Hade de fångat upp dig om du mått dåligt? 

 Kändes det som att de hade tilltro till din förmåga som förälder? 
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 Upplever du att du fått den hjälp och det stöd du behövt? Har du blivit rustad för 

föräldraskapet? 

 Skulle du kontakta BVC om du mår dåligt? 

 Om nej, varför inte? Vad har hindrat dig? 

 Har du vänt dig någon annanstans för stöd och information? 

 Vilken hjälp skulle du vilja ha? (Bästa av världar) Ej bara vården. 

 Ev följdfrågor kring vad de skulle kunna tänka sig: pappagrupper? Känner de till att 

det finns pappaböcker och internetsidor?) 

 

Sammanfattningsvis: 

 

 Hur har kontakten med mödra-barnhälsovården varit för dig? 

 Vad har du saknat? Vad kan bli bättre? 

 Vad skulle barn- och mödrahälsovården kunna göra för att fånga upp pappor bättre? 

 Hur göra mer attraktivt för pappor? 

 Det är många nyblivna pappor som mår dåligt och MBHV har hjälp att erbjuda. Ändå 

vänder sig inte många pappor dit, vad beror detta på tror ni? 

 

Avslutningsvis: 

 Är det något vi glömt? Finns det något ni vill tillägga som kan vara av vikt för 

frågeställningen? 

 Följdfrågor från observatör? 

 

 Intervju med BVC-sjuksköterskor 

 

Inledning innan inspelning och intervju börjar: 

 Information om syftet med studien 

 Etiska aspekter 

 Hur lång tid det kommer att ta och hur det kommer att gå till 

 Utrymme för eventuella frågor från intervjupersonen 

 Underskrift för samtycke 

 

Inspelningen startar 

 Insamling av basuppgifter: ålder, utbildning, år inom yrket? 

 

Allmänt 

 

 Lite kort bakgrund (berätta lite om din yrkesbakgrund och dina arbetsuppgifter idag 

etc.) 

 Vad tänkte du när du hörde ämnet pappor och mödra- och barnhälsovården? 

 Hur många pappor har du träffat i ditt arbete? För vad? 

 Hur ofta har de kommit själva? 

 

Huvudfrågor: 

 

 Enligt en tidigare studie så svarade 90 % av de tillfrågade BCV-sköterskorna att det 

sällan eller så gott som aldrig kommer till deras vetskap om pappor mår dåligt 

psykiskt. Vad tänker du om det? 

 Vad tror du behövs för att pappor ska kunna fångas upp bättre? 
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Uppföljningsfrågorg på följdfrågor: 

 Hur vanligt är det att papporna följer med hit till BVC? 

 Vad gör ni för att få hit dem? 

 Hur ser ni som vårdpersonal på papporna? (ex vilken roll har de i föräldraskapet, i 

mötet med er...) 

 Hur och i vilken utsträckning frågar ni om deras mående? 

 Vilken information ger ni angående vad ni har att erbjuda? 

 Är det svårare att hjälpa pappor än mammor? 

 

Avslutningsvis:  

 

 Är det något vi glömt? Finns det något ni vill tillägga som kan vara av vikt för 

frågeställningen? 

 Följdfrågor från observatör? 

 

Intervju med MBHV-psykologer 
 

Inledning innan inspelning och intervju börjar: 

 Information om syftet med studien 

 Etiska aspekter 

 Hur lång tid det kommer att ta och hur det kommer att gå till 

 Utrymme för eventuella frågor från intervjupersonen 

 Underskrift för samtycke 

 

Inspelningen startar 

 Insamling av basuppgifter: ålder, utbildning, år inom yrket? 

 

Allmänt 

 

 Lite kort bakgrund (hur länge jobbat osv) 

 Vad tänkte du när du hörde ämnet? 

 Hur många pappor har du träffat i ditt jobb? För vad? 

 Hur ofta kommit själva? 

 Hur jobbar ni med pappor jämfört med mammor? 

 

Huvudfrågor: 

 

 Det är många nyblivna pappor som mår dåligt och MBHV har hjälp att erbjuda, ändå 

är det inte många pappor som söker/får hjälp.  Vad beror det på tror du? 

 Vad gör ni för att fånga upp pappor som mår dåligt? 

 Vilket tror du är det vanligaste hindret för pappor? 

 I vilken stor utsträckning tror du pappor känner till er verksamhet? 

 Vill ni att de ska känna till er? 

 Vilka ska känna till er? 

 Hur kommer det sig att ni inte informerar pappor om er verksamhet? 

 Vems ansvar är det att se till att pappor fångas upp och får hjälp? 

 Vad tror du behövs för att pappor ska kunna fångas upp bättre? 

 

Avslutningsvis: 
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 Är det något vi glömt? Finns det något ni vill tillägga som kan vara av vikt för 

frågeställningen? 

 Följdfrågor från observatör? 
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Bilaga 3 

 
Information till dig som deltar i studien om Pappor och Mödra- och barnhälsovården 
 

Om studien 
Vi går sista terminen på psykologprogrammet vid Örebro universitet och intervjun är en del av vår 

examensuppsats. Syftet med studien är att undersöka vilka insatser mödra-och barnhälsovården 

har riktade till pappor, hur det fungerar, samt vad de kan förbättra för att möta pappor och deras 

behov. Vi kommer att genomföra individuella intervjuer med pappor och personal inom mödra- 

och barnhälsovården och metoden för uppsatsen är kvalitativ. 
 

Deltagandet 
 Intervjun kommer att ta ca 45-60 minuter 

 Deltagandet är frivilligt 

 Du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

 Du har rätt att hoppa över frågor som du inte vill svara på 

 

Informationen 
 Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas 

 All information behandlas konfidentiellt och kan inte spåras till dig som person 

 Informationen kommer enbart att användas till den här studien 

 

Resultatet 
Om du vill ta del av studiens resultat på gruppnivå kommer du att kunna ta del av detta via mejl. 
 

 

Samtycke 
Jag samtycker till att delta i studien och att intervjumaterialet får användas i Sallanders och 

Hoffsten Sundqvists studie. 

 
Jag har blivit informerad om att mitt deltagande är frivilligt, att jag när som helst kan avbryta samt 

att mina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
 

------------------------------------------------------ 
Underskrift och datum 
 
------------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 

Jag vill få ta del av studien resultat via mejl:    [Ja]      Mejl: 
[Nej] 

 
För info eller frågor, kontakta oss på: sallander.sandra@gmail.com 
                        lina.hoffsten.sundqvist@hotmail.com 
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Frågor pappaenkäten 
 

Enkäten är en del av två psykologstudenters examensuppsats om Pappor och mödra- och 

barnhälsovården. Genom att delta i studien ger du samtycke till att svaren får användas i vår 

uppsats. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och om vi använder något av dina svar i 

uppsatsen så kommer det inte att kunna kopplas till dig som person. 

Hur gammal är du? 

Hur gammalt är ditt yngsta barn idag? 

Vilken är din högsta utbildningsnivå och huvudsysselsättning? 

Vilket är ditt civiltillstånd? 

Vilka kontakter har du haft med mödra- och barnhälsovården? (Träffar på mvc (tex ultraljud), 

bvc, hembesök, föräldragrupper, mbhv-psykolog m.m) 

Berätta lite allmänt om dina erfarenheter av mödra- och barnhälsovården. 

Det finns en del nyblivna pappor som mår dåligt, till exempel blir ca 7% deprimerade. Mödra- 

barnhälsovården har hjälp att erbjuda (t.ex stödsamtal med BVC-sjuksköterska eller hos 

psykolog). Ändå är det få pappor som vänder sig dit. Vad beror det på tror du? 

Vilka förändringar ser du att mödra- och barnhälsovården kan göra för att nå pappor bättre? 

Hur kan det göras mer attraktivt för pappor? 

Var ligger ansvaret att se till att pappor som mår dåligt fångas upp och får hjälp? (Till exempel 

vårdens, ditt eller någon annans) 

Tror du att pappor överlag vill ha/behöver mer stöd och hjälp från mödra-och barnhälsovården? 

Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad via mejl för en vidare intervju i ämnet? 

Ja 

Nej 

Om ja, vad har du för mejladress? 
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Frågor enkäten BVC-sjuksköterskor 

Enkäten är en del av två psykologstudenters examensuppsats om Pappor och mödra- och 

barnhälsovården. Genom att delta i studien ger du samtycke till att svaren får användas i vår 

uppsats. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och om vi använder något av dina svar i 

uppsatsen så kommer det inte att kunna kopplas till dig som person. 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning och vilken är din yrkestitel idag? 

Hur länge har du jobbat inom mödra- och barnhälsovården? 

I en tidigare studie så svarade 89 % av de tillfrågade BCV-sjuksköterskorna att det sällan eller 

så gott som aldrig kommer till deras kännedom om pappor mår dåligt. Vad tänker du att det 

beror på? 

Vad tror du behövs för att pappor ska kunna fångas upp bättre? 

Vad gör du och dina kollegor för att fånga upp papporna idag? 

Var ligger ansvaret att se till att pappor som mår dåligt fångas upp och får hjälp? (Till exempel 

vårdens, pappans eller någon annans) 

Vad tror du kan göras för att mödra- och barnhälsovården ska bli mer attraktiv för pappor? Här 

får du gärna tänka brett! 

Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad via mejl för en vidare intervju i ämnet? 

Ja 

Nej 

Om ja, vilken är din mejladress? 
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Informationstext till pappaenkäten 
 

Hej pappor! 

 

Vi är två psykologstudenter vid Örebro universitet som skriver vår examensuppsats om 

Pappor och Mödra- och barnhälsovården. Syftet är att undersöka hur det fungerar i kontakten 

mellan papporna och vården och vad som eventuellt kan bli bättre. Vi söker nu pappor som 

har barn under två år och som kan tänka sig att fylla i en kort enkät om detta. Vi ser gärna 

svar från alla pappor, både de som har mycket erfarenhet av mödra- och barnhälsovården och 

de som inte har någon alls. Enkäten tar bara 5-10 minuter att fylla i och vi är jättetacksamma 

om ni vill hjälpa oss med detta! Svaren behandlas med tystnadsplikt och man får vara 

anonym. 

 

Länk till enkäten: 

http://xn--enkt-noa.se/survey.php?pid=16909&mpid=0e0401dcaf9fc03c9600cef143637c5b 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sandra Sallander 

sallander.sandra@gmail.com 

 

Lina Hoffsten Sundqvist 

lina.hoffsten.sundqvist@hotmail.com 

 

  

http://enkät.se/survey.php?pid=16909&mpid=0e0401dcaf9fc03c9600cef143637c5b
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Informationstext till enkäten för BVC-sjuksköterskor 
 

Hej! 

 

Vi är två psykologstudenter som skriver vårt examensarbete i samarbete med mödra- 

barnhälsovården i Örebro. Under våren undersöker vi hur kontakten mellan papporna och 

mödra- barnhälsovården ser ut samt vad som eventuellt skulle kunna bli bättre. 

Som ett led i detta skickar vi ut en enkät till er BVC-sjuksköterskor i länet. Länk finns nedan 

och enkäten tar bara 5-10 minuter att fylla i. Genom att avvara några minuter för detta bidrar 

du till vår uppsats och utvecklingen av ditt yrkesområde. Du väljer själv om du vill vara 

anonym och informationen kommer i sådant fall inte kunna spåras till dig som person. 

 

Med förhoppning om din medverkan! 

 

Sandra Sallander 

sallander.sandra@gmail.com 

 

Lina Hoffsten Sundqvist 

lina.hoffsten.sundqvist@hotmail.com 

 

 

 


