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Abstract 
The aim of this study was to examine how expectations may affect a new mother during 
postnatal depression, both her own expectations and he expectations she feels from her 
surroundings. The result is based on seven interviews with mothers who have had postnatal 
depression. It is not uncommon for women to suffer from postpartum depression after 
childbirth, studies show that approximately ten percent of all new mothers are affected. 
Symptoms of postpartum depression are, besides the symptoms for regular depression also 
feelings of worthlessness and hopelessness or she might difficulties feeling happy about the 
situation and the baby. Qualitative content analysis was used to analyse the material. The 
study shows that those feelings does not go well together with the so called mother myth, that 
the new mother is supposed to feel instant love towards the baby and be the more responsible 
parent. This leads to the mother feeling guilty and ashamed. Because of this, several mothers 
feel reluctant to seek help. This is due to emotions of guilt and shame. The study also showed 
that the women felt a lack of professional care and the need for development in the 
professional field. Three important factors in the care were presented: Information, 
knowledge and understanding. 
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1. Inledning  
Att bli förälder är ofta en livsomvändande händelse (Seimyr, 2011). Många förknippar första 
tiden som förälder med känslor såsom glädje och tillfredsställelse, men för andra kan 
föräldraskapet upplevas som ovant, överväldigande och vara en ny källa till stress 
(Örtenstrand, 2005). Händelsen innebär förändringar på olika sätt. Man behöver hitta en ny 
roll och i och med det startar ett identitetssökande. Det kan påverka relationen med eventuell 
partner och även karriären kan påverkas. Det är också vanligt att man plötsligt upptäcker att 
man inte har så mycket gemensamt med gamla vänner längre (Nicolson, 1990). 
 
Wickberg (2005) beskriver händelsen att bli förälder som ett sista steg in i vuxenlivet som 
ofta orsakar en form av livskris. Livet får en ny inriktning och relationsmönster förändras. För 
många är den första tiden som förälder förknippat med positiva känslor och lycka, men det är 
långt ifrån alla som upplever händelsen på det sättet (Nyström 2004). Ungefär tio procent av 
alla nyblivna mödrar drabbas av förlossningsdepression som kan variera från milt till 
allvarligt sjukdomstillstånd (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). År 2015 föddes 115 000 barn i 
Sverige vilket innebar rent statistiskt att ungefär 10 000 kvinnor drabbades av 
förlossningsdepression (Socialstyrelsen, 2016). Termen förlossningsdepression är relativt ny, 
men sedan 2000 år tillbaka har det varit känt att psykiska störningar kan uppkomma i 
samband med barnafödsel. Då trodde man att mjölken från brösten steg upp till hjärnan och 
påverkade det psykiska måendet (Lindeborg, 2012). En depression efter förlossning skiljer sig 
inte från depression under andra perioder i livet när det gäller hur den yttrar sig. Det är istället 
främst tidpunkten efter förlossning, som särskiljer förlossningsdepression från andra 
depressiva tillstånd. I och med att sjukdomen infaller i samband med att den drabbade är 
nybliven förälder, kan detta påverka upplevelsen av depressionen. Det har visat sig att 
självkänslan kan påverkas starkt av att den nyblivna föräldern mår dåligt och kanske upplever 
sig inte kunna ta tillvara på den första tiden i barnets liv (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 
Vanliga symptom vid förlossningsdepression är exempelvis sömnsvårigheter, nedstämdhet, 
svårigheter att känna glädje inför barnet, humörsvängningar samt stark oro eller ångest 
(Vårdguiden 1177, 2013).  
 
Forskning inom psykologi och samhällsvetenskap beskriver förlossningsdepression som en 
följd av olika händelser och omständigheter i livet (Seimyr, Edhborg, Lundh & Sjögren, 
2009). Studier visar samband mellan kvinnans förväntningar på sitt moderskap innan 
förlossningen och hur väl hon anpassar sig till sin nya roll (Church, Brechman-Toussaint & 
Hine, 2005; Mauthner, 1998; Staneva & Wittkowski, 2013). Förväntningarna på hur det är att 
vara förälder och vad det innebär påverkas ofta av flertalet utomstående faktorer, men 
överensstämmer sällan med den verklighet som möter kvinnan då barnet fötts. Det 
uppkommer ofta känslor av att förlossningen varit överväldigande och att kvinnan känner sig 
oförberedd inför moderskapet. Detta påverkar även kvinnans syn på sitt eget moderskap och 
hur bra förälder hon anser sig vara till sitt barn (Staneva & Wittkowski, 2012).  
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Att inte leva upp till de ofta orealistiska förväntningar som kvinnor har inför förlossning, har 
visat sig öka risken för förlossningsdepression (Delmore-Ko, Hunsberger Pancer & Pratt, 
2000). Myten om den goda modern är ett begrepp som använts för att beskriva de 
förväntningar som ofta finns i samhället om hur en mor förväntas vara och känna. Det handlar 
ofta om att modern alltid sätter andra före och att moderskänslor är något automatiskt 
medfött. Bilden av den goda modern påverkar ofta den nyblivna modern och att inte leva upp 
till de förväntningarna kan bidra till skuldkänslor och negativa känslor (Franséhn, 2003). 
Nicolson (1990) skriver att upplevelsen av moderskapet och krav på modern i samband med 
föräldraskapet kan spela stor roll i utvecklandet av förlossningsdepression. Det påverkar även 
kvinnan under hennes sjukdomstid, då det blir ännu svårare att leva upp till förväntningarna 
vilket ofta leder till bland annat ökad ångest, känsla av djup skam, skuld gentemot barnet och 
känsla av att ha förlorat sig själv (Knudson-Martin & Silverstein, 2009).  
 
Förlossningsdepression har inte bara inverkan på kvinnan själv, utan kan även påverka 
relationen med partnern och barnet (Wickberg, 2005). Det har visat att mödrar med symptom 
på depression har svårare att möta barnets behov jämfört med kvinnor utan symptom 
(Örtenstrand, 2005). Bland annat påverkas interaktionen mellan mor och barn och hon känner 
mindre glädje i sin nya roll som förälder. Kommunikationen med barnet, vare sig det handlar 
om hur hon använder rösten, ansiktsuttryck eller kroppskontakt påverkas också, vilket kan ha 
effekter på barnets utveckling (Logsdon, Wisner & Pinto-Foltz, 2006). En snabb återhämtning 
från sjukdomen är därför viktig för både barn och förälder. Att kvinnan snabbt får rätt 
behandling har även visat sig vara en signifikant faktor i kvinnans återhämtningsprocess 
(Logsdon, Wisner & Hanusa, 2009). På grund av de känslor av skuld och skam som 
förlossningsdepressionen ofta medför, är det dock inte ovanligt att kvinnan själv har svårt att 
söka hjälp på egen hand (McIntosh, 1993). Detta ställer krav på att personal inom vården är 
lyhörd och uppmärksam på indikationer som kan tyda på att modern drabbats av en 
förlossningsdepression (Wickberg, 2005). Redan under tiden på BB är det viktigt med god 
eftervård för modern. Där kan hon visa tidiga symptom på att hon drabbats av en 
förlossningsdepression om det finns kunskap hos personalen och de är uppmärksamma. 
Risken finns att det krockar med den syn som finns idag inom förlossningsvården i Sverige, 
då vården efter en förlossning är kort. Kvinnor som är friska uppmuntras att lämna BB så fort 
som möjligt vilket gör det svårt att upptäcka potentiell förlossningsdepression (Hildingsson & 
Thomas, 2007).  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka upplevelser av förlossningsdepression hos kvinnor som 
tidigare varit drabbade, relaterat till förväntningar som finns på moderskapet. Vidare syftas 
också att undersöka den hjälp kvinnan erbjudits från samhället. Det kommer att undersökas 
utifrån följande frågeställningar: 
 
Vilka förväntningar på nyblivna mödrar upplever modern att det finns i omgivningen? 
 
Vilka förväntningar hade kvinnan på sig själv som nybliven mor?  
 
Hur har stödet från samhället sett ut och hur har det hjälpt kvinnan? 
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3. Kunskapsöversikt 
Nedan presenteras information som är relevant för denna studie. I de första delarna av kapitlet 
ges en fördjupad beskrivning av förlossningsdepression och exempel på möjliga orsaker till 
varför man drabbas av förlossningsdepression, följt av beskrivning av begreppet ”den goda 
modern” och dess inverkan vid förlossningsdepression. Kapitlet avslutas med en kort 
presentation av de behandlingsformer som idag används vid förlossningsdepression. 
 

3.1 Psykisk ohälsa i samband med barnafödande 
Psykisk ohälsa i samband med graviditet är inget ovanligt och tiden efter förlossning är ofta 
en period då den nyblivna föräldern känner en större psykologisk sårbarhet. Grad av psykisk 
ohälsa varierar från lättare psykiska besvär till allvarligare sjukdomstillstånd (Statens 
folkhälsoinstitut, 2003). Vanligen urskiljer man tre tillstånd av psykisk ohälsa i samband med 
graviditet och förlossning; Baby Blues/tredagarsgråt, förlossningsdepression och 
förlossningspsykos (Seimyr, 2011). Ungefär varannan nybliven mor drabbas av så kallad baby 
blues, vilket brukar beskrivas som en övergående känslighet och lättare nedstämdhet några 
dagar efter förlossningen. Detta kan ses som känslomässig reaktion på utmattning efter en 
period med den ökade anspänning förlossning och graviditet ofta kan innebära (Hunt, 2006). 
Hur baby bluesen yttrar sig varierar, men kan ofta visa sig genom irritabilitet, närhet till gråt, 
nedstämdhet, känsla av oro, tomhet, sömnsvårigheter samt tvära, känslomässiga kast.  Baby 
bluesen brukar endast hålla i sig i ungefär 1-2 dagar, till skillnad från vid 
förlossningsdepression där känslorna finns kvar under en längre tid (Seimyr, 2011).  
 
Förlossningsdepression, eller postpartum depression som är det medicinska namnet för 
tillståndet, drabbar 8-15% av alla nyblivna mödrar (Josefsson, Berg, Nordin & Sydsjö, 2001; 
Knudson-Martin & Silverstein, 2009; Mauthner, 1998; Seimyr, Edhborg, Lundh & Sjögren, 
2009). Prevalensen varierar i olika studier bland annat beroende på vilken mätmetod som 
används och vilken målgrupp som undersöks. En förlossningsdepression kan variera i 
svårighetsgrad från ett mildare tillstånd till en mer uttalad depression som uppfyller 
kriterierna för klinisk depression (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). De symptom som är 
typiska för förlossningsdepression är att modern har svårt att känna sig glad, är ofta orolig 
eller irriterad, har humörsvängningar, har svårt att koncentrera sig, är trött och svag eller har 
sömnproblem. I vissa fall får modern även en känsla av att hon inte räcker till och inte 
kommer att klara av rollen som mor. Hon kan också ha självmordstankar, tankar på döden 
eller en känsla av att hon inte är sig själv längre (Reuter, 2011; Deans, 2008). Vanligt är att 
föräldern hyser negativa, eller inga känslor alls, inför sitt nyfödda barn (Reuter, 2011). 
 
Även om bakomliggande orsaker till förlossningsdepression är många, har studier identifierat 
vissa riskfaktorer (Andersson, 2004; Forssén, 2004; Seimyr, Edhborg, Lundh & Sjögren, 
2009). Den sociala situationen är i många fall avgörande i utvecklandet av 
förlossningsdepression. Det handlar främst om faktorer såsom låg socioekonomisk status, 
svårigheter i relationen och bristande stöd från kvinnans partner. (Forssén, 2004). Att förlora 
sin mor innan 11 års ålder, tre eller flera barn som är under 14 år och arbetslöshet är andra 
faktorer som kan öka risken (Seimyr, Edhborg, Lundh & Sjögren, 2009).  
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Andersson (2004) konstaterade i en studie att tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa, rökning, 
övervikt samt att kvinnan var ensamstående, var ytterligare faktorer som ökade risken för 
förlossningsdepression.  
 
Samband mellan moderns och partnerns psykiska mående finns beskrivet. Om den nyblivna 
mamman har förlossningsdepression ökar risken för att även partnern drabbas, med högst risk 
3–6 månader efter förlossningen (Paulsson & Bazemore, 2010). Det är vanligt att partnern i 
förhållandet upplever en tid av nedstämdhet eller depression efter att mamman blivit frisk från 
sin depression, en bidragande faktor till detta är då utmattning (Lindeborg, 2012). 
 
Den tredje formen av psykisk ohälsa i samband med barnafödande brukar kallas för 
förlossningspsykos eller puerperal psykos. Det brukar ses som den allvarligaste psykiska 
störning som kan drabba en kvinna i samband med att hon blivit mor. Vanligtvis inträffar 
psykosen direkt efter förlossning alternativt några veckor efter förlossning. Puerperal psykos 
drabbar ofta kvinnor som har en tidigare historik av psykisk ohälsa. Symptomen är akut 
psykotiska och innefattar bland annat hallucinationer, mani, djup depression, bristande 
verklighetsförankring och ångest. Symptomen kan dock visa sig olika för olika människor och 
även variera om personen får psykos vid flera tillfällen i livet. Händelseförloppet är ofta 
dramatiskt och det är viktigt att kvinnan får snabb psykiatrisk vård, ofta med psykofarmaka 
eller elbehandling. 1-2 av 1000 nyblivna mödrar drabbas av peurperal psykos (Seimyr, 2011).  
      

3.2 Traumatiska förlossningar och förlossningsskador 
För många kvinnor upplevs den fysiska smärtan under förlossningen som en chock eller 
kommer som en överraskning, oavsett om de känner sig förberedda eller inte inför 
förlossningen. Under den första tiden efter förlossningen besväras ofta kvinnan av smärtor 
som håller i sig från förlossning, men också av psykisk utmattning. Även muskelsmärtor, 
smärta från stygn, såriga bröstvårtor, ömma bröst, trötthet och ändrade sovrutiner påverkar 
modern (Nicolson, 1990). En svår förlossning som orsakat fysiska men ökar risken för att 
kvinnan drabbas av förlossningsdepression (Wickberg, 2005). Förlossningsskador kan leda 
till exempel avföringsinkontinens, framfall och urinläckage (Gyhagen, 2013). Även problem 
med amningen eller oförmåga att amma kan bidra till känsla av hopplöshet och att man som 
mor inte räcker till och förmågan att ta hand om barnet ifrågasätts (1177 Vårdguiden, 2013).  
 
Nicolson (1990) menar att bli förälder är någon som universellt ses som en fördel snarare än 
en nackdel. Att bli mamma är för många något som kopplas ihop med lycka, det är både ett 
professionellt antagande och även en åsikt som finns i samhället i stort. Många ser också 
moderskapet som en viktig och självklar del av kvinnans liv och det är därför mer fokus kring 
kroppens biologiska återhämtning efter förlossningen och det fysiska måendet, än det 
psykiska (Nicolson, 1990).  
 
 
Traumatisk stress är ett begrepp som först på senare år börjat användas för att beskriva ett 
tillstånd av psykisk ohälsa som en direkt följd av förlossningsupplevelsen. 
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Att upplevelserna av förlossningen beskrivs som negativa av kvinnan själv behöver inte 
betyda att den fyller kriterierna för en traumatisk förlossning. Kriterier för att utveckla 
traumatisk stress är att kvinnan ska ha upplevt just ett trauma under förlossningen. Det kan ha 
handlat om en stor rädsla för att själv ta skada under förlossningen eller en stor kränkning av 
ens egen identitet till exempel. Kvinnor som upplevt sin förlossning som traumatisk klarar 
oftast av att bearbeta händelsen på egen hand med hjälp av sitt personliga nätverk. Att 
utveckla traumatisk stress kan leda till emotionell stumhet och ett depressivt tillstånd när alla 
känslor undviks som i värsta fall påverkar anknytningen till spädbarnet på ett negativt sätt. 
Kvinnor som lidit av psykisk ohälsa tidigare i livet eller har upplevt känslor av att ha blivit 
sviken och kränkt under förlossningen har också större risk av att drabbas av traumatisk 
stress. För att förebygga traumatisk stress beskrivs ett flertal viktiga faktorer, både före och 
efter förlossningen. Miljön på förlossningen ska vara sådan att den nyblivna modern känner 
sig trygg, välinformerad och respekterad. Att få känna sig delaktig i beslut och få veta att 
personalen gör sitt yttersta, är essentiellt. Detta ställer krav på god eftervård med lyhörd och 
uppmärksam personal på moderns psykiska mående och behov (Ryding, 2005). Utifrån den 
syn som det finns på förlossningsvården idag med mycket kort vårdtid och uppmuntran för 
kvinnor att lämna BB så fort som möjligt för att lämna plats för andra, kan det skapa problem 
för de mödrar som behöver extra stöd efter förlossningen (Hildingsson & Thomas, 2007). 
 

3.3 Familjeliv och moderskap i Sverige 
I Sverige är det vanligt att modern förvärvsarbetar då barnen är unga, vilket skiljer sig från 
många andra länder där kvinnan ofta är hemma och sköter hushållet i samband med att paret 
får barn. Modern har än dock ofta det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet 
(Elvin-Novak & Thomsson, 2001). I familjer där småbarnsföräldrar är sammanboende utför 
kvinnor drygt 40 timmar obetalt arbete i hemmet per vecka medan männen utför drygt 31 
timmar. Kvinnor i småbarnsfamiljer har vanligtvis det största ansvaret då det kommer till 
hushållsarbete samt omsorg för barnen (Statistiska centralbyrån, 2016). Staten uppmuntrar 
idag till mer jämställda strukturer inom familjen (Elvin-Novak & Thomsson, 2001). Detta 
genom att bland annat underlätta även jämställd fördelning av föräldraledigheten. Det är idag 
bland annat lagstadgat i Sverige att vardera föräldern med gemensam vårdnad har 90 
föräldradagar reserverade och får inte överlåtas till den andre föräldern (Försäkringskassan, 
2015).  
 
Även om fadern idag tar allt större ansvar för barnen än tidigare, finns fortfarande ett synsätt i 
samhället att kvinnan har den största och viktigaste rollen i barnets liv (Collett, 2005). I 
dagens samhälle finns en bild av att moderskapet är en naturlig identitet för kvinnan. Modern 
är idealiserad och i rollen som mamma är kvinnan inte utbytbar och stark, det är en identitet 
som kvinnan måste leva upp till (Björk, 1996). I rollen som den goda modern är hon 
osjälvisk, omhändertagande, har positiva tankar kring sitt barn och är beskyddande 
(Alexander & McMullen, 2015). 
 I en svensk studie konstaterades att kvinnorna själva ansåg att en viktig del i moderskapet är 
att spendera så mycket tid som möjligt med sina barn, framförallt under de första åren i 
barnets liv. I rollen som mamma var det viktigt att vara närvarande både emotionellt och 
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fysiskt för att barnet ska utvecklas till en stabil vuxen individ med rätt verktyg för att hantera 
sina och andras emotioner.  
Det kan vara en svår balansgång för modern som lever i ett samhälle där hon även förväntas 
förvärvsarbeta och vara självständig (Elvin-Novak & Thomsson, 2001).  
 

3.4 Att inte leva upp till bilden av den goda modern 
Orsakerna till förlossningsdepression är en kombination av psykosociala, kulturella och 
biologiska faktorer och ifall flera faktorer finns, ökar det risken att drabbas (Lindeborg, 2012). 
Mauthner (1998) skriver att förlossningsdepression ofta kopplas samman med kulturella 
bakgrundsfaktorer, då studier i exempelvis Indien, Kina och Jamaica inte kunnat påvisa 
förlossningsdepression som ett vanligt fenomen på samma sätt som i många västerländska 
länder. Dock har de flesta studier kring förlossningsdepression genomförts i västerländska 
länder utan att ta hänsyn till olika psykosociala förutsättningar. Exempelvis om kvinnan är 
ensamstående, synen på föräldraskap och äktenskap samt vilket stöd som finns för nyblivna 
föräldrar i samhället, kan ha en inverkan på resultaten (Oates et al, 2004). En bidragande 
faktor till att förlossningsdepression ses som främst ett fenomen inom västerländska kulturer 
och samhällen, uppger Mauthner (1998) bero på avsaknaden av flertalet ritualer som brukar 
ske inom många kulturer efter förlossning. Dessa ritualer innefattar bland annat en tid av vila 
och återhämtning för modern, praktiskt och känslomässigt stöd från andra kvinnor samt att 
kvinnan får en förhöjd status i den sociala kontexten utifrån sin nya roll som mamma. Vidare 
konstaterar Mauthner (1998) i sin studie att kvinnor ställer krav på sig att leva upp till bilden 
av “den goda modern” och “den goda hustrun”, vilket resulterar i att hon inte vågar uttrycka 
sina egna känslor av exempelvis ilska eller sorg för att undvika konflikter i sitt förhållande. 
Dessa undantryckta känslor får sedan inget utlopp, vilket i sin tur kan vara en bidragande 
faktor till att kvinnan drabbas av förlossningsdepression (Mauthner, 1998). Detta fenomen att 
tysta sina känslor av främst ilska som en bidragande faktor till kvinnors 
förlossningsdepression har även beskrivits av Jack (2010). Fenomenet återfinns inom många 
kulturer och är ofta kopplat till hur den feminina godheten beskrivs i den kulturella kontext 
kvinnan lever i. Bilden av vad en “god moder” är för något, kan därför också variera i olika 
kulturella kontexter. Den sammanhängande faktorn är hur kvinnan upplever ilska i det faktum 
att hon försöker leva upp till omöjliga bilder av hur hon ska vara som mor, fru och kvinna 
(Jack, 2003) 
 

3.5 Rädsla för att bli dömd som dålig moder 
Ett viktigt första steg mot tillfrisknande för många kvinnor är att våga söka hjälp, vilket i 
många fall kan vara svårt. I en studie av McIntosh (1993) intervjuades 60 förstagångsmödrar 
och där uppmärksammades att ett stort antal kvinnor som bedömdes lida av 
förlossningsdepression, valde att inte söka hjälp.  
Den vanligaste orsaken till detta var att de upplevde känslor av skam och skuld samt var rädda 
att bli sedda som dåliga mödrar (McIntosh, 1993). En annan orsak till att inte vilja ta emot 
behandling kan vara att kvinnan vill avvakta för att se om hennes hälsotillstånd kan förbättras 
spontant (Andersson, 2004). En svensk studie visade att 20 % av de nyförlösta kvinnorna inte 
dök upp på någon efterkontroll efter födseln (Josefsson, 2003). Ett viktigt första steg i 
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processen mot tillfrisknande, är att “underkasta sig”, i den bemärkelsen att inse att något är 
väldigt fel och att det finns behov av hjälp utifrån (Beck, 2002). Men även om kvinnan vågar 
ta det första stora steget mot återhämtning och söker hjälp, så kan vägen dit fortsatt vara 
krokig. Det kan vara svårt att få rätt hjälp och behandling utifrån kvinnan själv och hennes 
behov. Vissa kvinnor har beskrivit att det tog lång tid innan någon lyssnade till deras rop på 
hjälp och de upplevde att de ofta blev ifrågasatta eller inte togs på allvar. Att justera de 
orealistiska krav som de kvinnor som lider av förlossningsdepression ofta har på sig själva, 
har beskrivits som viktig i processen mot att bli frisk. Många upplever en befrielse då de 
tillåter sig sänka kraven de har på sig själva som mor. Detta är en viktig del i att bygga upp 
sig själv. I samband med detta kan kvinnan även acceptera hjälp utifrån, då hon inte längre 
upplever kravet att själv klara allt och hon kan hitta en roll som förälder som är lättare att leva 
upp till och må bra i. Bilden av sig själv och anpassning av förväntningar till en mer realistisk 
nivå, är en del av återhämtning och sker ofta i samband med någon form av behandling (Beck, 
2002).   
 

3.6 Behandling 
Det är vanligt med en kombination av antidepressiv medicin och psykoterapi som behandling 
av förlossningsdepression. Behandlingen kan dock se olika ut för olika kvinnor och beror 
även på hur allvarlig förlossningsdepression de drabbats av och hur länge de gått utan någon 
form av behandling (Statens folkhälsoinstitut, 2003). För vissa kvinnor underlättar det att få 
komma ut i friska luften, sova ut, få hjälp med avlastning och motionera. För många kvinnor 
som drabbats av förlossningsdepression är dock detta inte tillräckligt (1177 Vårdguiden, 
2013).  
 
Många kvinnor har behov av professionellt stöd för att kunna återhämta sig från 
förlossningsdepression. Även om kvinnan skulle kunna bli frisk utan stöd, skulle en sådan 
process ta avsevärt mycket längre tid (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Vissa kvinnor har 
behov av antidepressiva läkemedel. SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor, brukar i 
första hand vara den läkemedelsbehandling som ges vid mild till måttlig depression (1177 
Vårdguiden, 2013). Antidepressiva läkemedel har visat sig vara mycket effektiva vid 
behandling av förlossningsdepression. Trots detta är det många mödrar som är motvilliga till 
att äta mediciner i samband med att de ammar sina barn då det finns en rädsla för att de ska 
påverkas på något sätt. Det har dock i studier visat sig att det finns en minimal risk att barnet 
påverkas av medicinerna, men det rekommenderas att en riskbedömning alltid görs före 
kvinnan påbörjar medicinering (Boath, Bradley & Henshaw, 2004; Pearlstean et al., 2006).   
 
 
Ett alternativ eller komplement till medicinering brukar vara att få samtala med någon man 
har förtroende för alternativt någon professionell. Att få prata med till exempel en 
psykoterapeut underlättar för många (1177 Vårdguiden, 2013). Stödjande samtal är en 
samtalsmetod som kan användas för att uppmuntra kvinnan till att prata om sina egna behov 
skiljt från barnets och återfå sin känsla av identitet, som ofta kan kännas förlorad eller 
förändrad efter kvinnan fött barn.  
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Det stödjande samtalet ska vara med någon som kvinnan kan känna förtroende för, som hon 
känner att hon kan öppna sig för och berätta om sina känslor och tankar. Hon ska kunna 
berätta om negativa tankar kring mammarollen utan att känna sig dömd och kunna ha en 
dialog utan värdering (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 
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4. Teoretisk referensram  
Nedan presenteras kortfattat ett antal teorier som kommer att vara relevanta för studien. Först 
kommer en presentation teorier kring förväntningar, misskrediterande egenskaper samt roller i 
form av stigmateorin, rollteorin samt myten om den goda modern. Slutligen kommer en 
presentation kring relationskompetens samt kognitiv teori som är relevant vid bemötande och 
behandling av kvinnor med förlossningsdepression.  
 

4.1 Stigmateori 
För länge sedan skapade grekerna termen stigma för att beteckna kroppsliga tecken som 
visade något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Dagligen används 
termen på liknande sätt, men det avser snarare olycksödet än dess kroppsliga kännetecken 
(Goffman, 2011) 
 
I varje samhälle används olika medel för att dela in människor i kategorier och vilka 
egenskaper som uppfattas som onormala eller normala för varje kategori. När en okänd 
person dyker upp räcker det oftast med ett första intryck för att vi ska kunna kategorisera 
personen och fastställa olika egenskaper, den sociala identiteten. Vi utgår från det första 
intrycket och formar det till normativa förväntningar. Ofta är vi inte medvetna om att vi 
kategoriserar människor och ställer olika typer av krav förrän det blir fråga om dessa krav är 
uppfyllda eller ej. Den karaktär vi tillskriver en person via våra intryck kallas den virtuella 
sociala identiteten. Då den virtuella sociala identiteten skapas vid interaktion med andra, 
behöver egenskaperna inte ha något att göra med hur personen faktiskt är. De egenskaper som 
faktiskt är bundna till henne benämns som den faktiska sociala identiteten (Goffman, 2011) 
 
Goffman (2011) använder begreppet stigma för att beskriva egenskaper som är djup 
misskrediterande i samhället. Dessa icke-önskvärda egenskaper ses som oförenliga med det 
mönster som skapats för hur en viss typ av individ bör vara. Man brukar tala om tre olika 
typer av stigman. Det första är kroppsliga missbildningar av olika slag, det andra är olika 
fläckar på den personliga karaktären så som psykiska rubbningar, självmordsförsök, 
arbetslöshet, viljesvaghet etc. Den tredje typen av stigma är kopplat till ras, nation och 
religion. Hos den stigmatiserade personen kan det uppstå en känsla av att inte veta vad de 
andra i närheten tycker om honom eller henne egentligen, innerst inne. Den stigmatiserade 
kan också uppleva sig ifrågasatt i sitt handlande, även för småsaker (Goffman, 2011). 
En person som på något sätt avviker från normen, det normala och förväntade, kan få andra 
vända emot sig. I och med att personen besitter ett stigma och avviker från det förväntade i 
samhället kan det leda till diskriminerande åtgärder från samhället och till och med reducerar 
vederbörandes livsmöjligheter (Goffman, 2011). 
    

4.2 Rollteori  
En socialpsykologisk grundtanke är att människan föds som ett oskrivet blad, utan en bestämd 
uppsättnings egenskaper. Vi är inte födda som manliga eller kvinnliga eller omoraliska eller 
moraliska.  
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Det är något som vi utvecklar i mötet med omvärlden och det är det som formar vilka vi är. 
Mead förklarade det som att “vi måste vara andra för att kunna vara oss själva”. Han 
förklarade utvecklandet av självmedvetandet som att det går hand i hand med 
självutvecklingen. Med självmedvetandet menas förmågan att reflektera över oss själva och 
Mead använde begreppen self och mind när han förklarade detta. För att utvecklingen av 
självet och de självreflexiva förmågorna menade Mead att två olika typer av motstånd spelar 
in. Det materiella motståndet och det symboliska motståndet. Materiella problem beskrivs 
som handgripliga problem med tingen, till exempel ett krävande blixtlås (Thunman & 
Persson, 2011). 
 
För det nyfödda barnet utgör den outforskade världen som den fötts in i, ett symboliskt 
motstånd. Att ännu inte ha blivit integrerad i och blivit en del av världen ses om ett motstånd 
till en början, men som successivt blir mindre i och med att barnet introduceras för samhällets 
normer, värderingar, föreställningar och traditioner. Det etableras som sanning i barnets 
sociala gemenskap. I samspelet med andra människor övertar och lär barnet sig samhällets 
gemensamma reaktioner på olika förseelser och utvecklar genom det ett symboliskt själv 
(Thunman & Persson, 2011). 
 
Mead menade att vår uppfattning om oss själva och världen formas av inställningen som man 
tror att andra har om sig själv och världen. Den uppfattningen skapas genom att vi ser på oss 
själva och omvärlden med de ögon vi gissar oss till är den andres ögon. Att försöka titta på sig 
själv och sin omvärld med någon annans ögon kan likställas med att hysa empati eller 
förståelse. När vi ser på saker ur andra perspektiv, gör det att vi kan förutsäga vilken respons 
de egna handlingarna kommer att utlösa hos den andre. Sedan kan vi inte avgöra i förväg om 
dessa antagningar stämmer eller inte (Thunman & Persson, 2011). 

 

4.3 Myten om den goda modern 
Synen på moderskapet har växlat under olika tidsepoker och skiljer sig i olika kulturer, men 
myten om den goda modern sträcker sig långt tillbaka i tiden och har varit central i det 
västerländska tänkandet under en lång tid. Den relateras ofta till Jungfru Maria och hänger 
samman med den lyckliga familjen som är en slags idealbild i det västerländska samhället. 
Myten om hur den goda modern är omfattar föreställningar om att kvinnan har en automatisk 
medfödd moderskärlek och att rollen som moder är kvinnans primära identitet. Att vara 
mamma handlar om att alltid göra uppoffringar för andra och aldrig se till sina egna behov 
först. Bilden av den goda modern lyfts även fram i samhället och förstärks genom media, 
reklam och filmer. Detta blir en form av ideologi som medför att kvinnorna i första hand ser 
sig som mammor och i andra hand som samhällsmedborgare. Det finns också en motpol till 
den goda modern, den onda modern som i folksagor ofta visades upp som en elak styvmor 
men som idag snarare presenteras som karriärkvinnan som inte har tid för sina barn 
(Franséhn, 2003).  
 
Björk (1996) ifrågasätter den idealiserade modersmyten där moderskapet ses som en utopi i 
samhället och menar att det är viktigt att kvinnan kämpar för frigörelse från fasta 
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könsidentiteter. Även Haavind (1974) ställer sig kritisk till myten om den goda modern och 
menar att mödrar skuldbelägger sig själva om de inte lever upp till förväntningarna som 
samhället lägger på dem om hur en god moder ska vara. De bär det stora ansvaret för barnets 
liv och utveckling och det kan skapas en osäkerhet kring vad som är det bästa för barnet då 
ansvaret är stort (Haavind, 1974). Haavinds kritik mot modersmyten kom i en tid då moderns 
omvårdnadsfunktion sågs som en självklarhet, men då det var viktig att även försvara den 
frihet i samhället som uppnåtts för kvinnor (Franséhn, 2003). Än idag är dessa frågor högst 
aktuella.  

 

4.4 Relationskompetens  
I yrket och rollen som professionell ställs högre krav på att kommunicera, samverka och 
förstå andra människor än i ett vardagligt sammanhang. I mötet med andra människor i en 
yrkesroll är det av stor vikt att bemötande och kommunikation sker på ett bra och 
ändamålsenligt sätt. Røkenes (2012) skriver om vikten av att ha en relationskompetens. Detta 
innebär bland annat att i mötet med klienten kommunicera på ett meningsfullt sätt och att inte 
kränka den andre. Det är den professionelles uppgift att skapa en första kontakt med klienten 
och upprätthålla en relation som inger trygghet och förtroende. Yrkesutövaren måste förutom 
detta också visa på en empatisk förmåga, ha självinsikt, visa förståelse och vara lyhörd 
Røkenes (2012). 
 
Relationskompetensen är en viktig del av yrkeskompetensen. Dålig kommunikation mellan 
läkare och patient samt att läkaren inte visat hänsyn för patienten har visat sig vara bland de 
största hindren i effektiv behandling av patienter med allvarlig depression. För att detta ska 
fungera måste den yrkesverksamma bemöta klienten som ett subjekt och visa respekt för den 
andres integritet. En viktig faktor i god relationskompetens är att kunna skapa en relation med 
klienten, där det finns tillit, trygghet och en känsla av trovärdighet. Det är viktigt att skapa en 
god relation för att klienten ska kunna bli villig att dela med sig av känsliga eller svåra ämnen. 
Om den yrkesverksamma går för fort fram, är risken att den påbörjade relationen skadas och 
förtroendet bryts. Det är en svår balansgång där den professionelle inte heller får vara rädd för 
att ställa svåra frågor då relationen byggts upp och är stabil (Røkenes, 2012).   

 

4.5 Kognitiv teori 
En teori kring behandling av depression i allmänhet, utvecklades av Aaron Beck på 1960-
talet. Han menade att patienter som drabbats av depression ofta hade tankar om att vara 
värdelös och inte leva upp till omgivningens förväntningar, vilket stärkte det känslomässiga 
lidande som sjukdomen innebar. Detta skapade en ond cirkel, där det emotionella lidande som 
patienterna upplevde, gjorde att de isolerade sig mer från omgivningen. Detta gjorde att de 
upplevde ett utanförskap, som ledde till att tankarna kring att vara värdelös bekräftades. Med 
detta som utgångspunkt, utvecklade Beck den kognitiva teorin.  
Grundtanken i den kognitiva teorin är att varje människa har bäst kunskap om sina egna 
tankar, möjligheter och känslor, vilket gör att den yrkesverksamma samarbetar med klienten 
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för att skapa en gemensam bild av situationen (Benkel et al., 2009). I samtal med klienten 
använder sig den yrkesverksamma av sokratiska frågor, vilket innebär att frågorna är öppna. 
På så sätt är målet med samtalet endast att vara ett stöd och hjälp för klienten att hitta sin egen 
kunskap. Klienten får själv reflektera över sina tankar och huruvida de stämmer överens med 
verkligheten eller inte (Beck & Alford, 2008). 
 
Inom den kognitiva teorin talas det om Den kognitiva triaden, Vilket är samverkan mellan 
tanke, känsla och beteende. Genom upprepade erfarenheter från det att vi är barn, skapas 
hypoteser om hur individen själv är, hur andra är och hur världen är beskaffad. Detta skapar 
generaliserade bilder av vår omvärld och oss själva. Om man sedan inte lever upp till dessa 
bilder, kan detta skapa lidande. Exempel på detta är om individen sedan barnsben haft tankar 
om att vilja klara sig själv kan uppfattningen bli att om man behöver hjälp av andra uppfattas 
man som svag och besvärlig. Detta skapar en känsla av lidande vilket leder till ett förändrat 
beteende. Detta kan försvåra individens möjligheter att söka hjälp både av anhöriga och 
professionella, då denne inte vill uppfattas som svag. Inom den kognitiva behandlingen är 
målet att minska klientens lidande genom förståelse av hur de olika delarna hänger ihop. 
Klienten får hjälp och stöd att reflektera över detta och se samband mellan livserfarenheter, 
grundantaganden och aktuella händelser (Benkel et al., 2009). 
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5. Metod  
Studien som genomförts är kvalitativ och har till stor del en induktiv ansats, vilket innebär att 
man härleder slutsatser från empiriska erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). Studien 
baseras på intervjuer. I detta avsnitt redovisas förutom begreppsdefinition även studiens 
urvalsmetod, tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod. Följande redovisas 
sökmotorer och sökord, de forskningsetiska reflektioner som gjorts, studiens trovärdighet, 
metodologiska reflektioner och avslutas med presentation av arbetsfördelning.  
 

5.1 Definition  
Depression i samband med förlossning kallas med medicinska termer för postpartum  
depression, vilket är synonymt med begreppet förlossningsdepression som ofta används i 
vardagligt tal. I samband med denna studie har begreppet förlossningsdepression varit det 
som använts av intervjupersonerna och därför även använts fortlöpande i denna studie.  
 

5.2 Urval 
Urvalsmetoden som använts är bekvämlighets- och målinriktat urval, vilket är en form av 
icke-sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval brukar användas som metod då det exempelvis 
kan vara svårt att få tag i intervjupersoner utifrån tillgänglighet. Ett sådant urval baseras på de 
personer som för tillfället råkar finnas att tillgå. Inom kvalitativ forskning är urvalsprocessen 
ofta målstyrd, vilket innebär att man försöker skapa överensstämmelse mellan 
forskningsfrågor och urval. Målet är att intervjuerna ska genomföras med individer som är 
relevanta utifrån den problemformulering som finns (Bryman, 2011). I denna studie var syftet 
att studera kvinnors egna upplevelser under förlossningsdepression. Målgruppen bestod därför 
av kvinnor som haft förlossningsdepression vilket påverkade valet av urvalsprocess. Det har 
inte varit ett krav på en diagnostiserad förlossningsdepression från läkare för att delta i 
studien. Istället är det kvinnornas egna upplevelser av att ha drabbats av en 
förlossningsdepression som har varit det relevanta för deltagande. Utifrån etiska aspekter 
gjordes valet att endast studera kvinnor som ansåg sig tillfrisknat från 
förlossningsdepressionen och som var över 18 år vid förlossningen.  
 
Aktuella intervjupersoner rekryterades via två grupper på Facebook, som riktar sig till 
personer som drabbats av förlossningsdepression. De två grupper som användes var 
“Hjälpgruppen/Förlossningsdepression” med 150 medlemmar vid rekryteringstillfället samt 
gruppen “Prata om det- Förlossningsdepression” med 91 medlemmar vid rekryteringstillfället. 
Den förstnämnda gruppen är sluten, vilket innebär att endast medlemmar i gruppen kan se och 
kommentera inlägg. Gruppens administratör godkänner vilka som får vara med i gruppen och 
icke-medlemmar har därför ingen insyn i vad som skrivs. Kontakt har tagits med gruppens 
administratör för att få godkännande om att lägga upp information om studien (Bilaga 1) samt 
kontaktuppgifter till studieansvariga Sedan har de som varit intresserade av att delta lämnat 
sina kontaktuppgifter och vi har mailat ett informationsbrev (Bilaga 3) om studien samt 
förslag på tider för intervju.  Gruppen ”Prata om det- Förlossningsdepression” är offentlig 
vilket innebär alla medlemmar på Facebook kan se vad som skrivs. Kontakt togs med 
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administratören som delade information om studien i gruppen, vilket genererade en 
intervjuperson som tog kontakt med oss via mail.  
 
Hemsidan Familjeliv.se användes också för att nå ut till målgruppen. I diskussionsforumen 
“Förälder” och “Kropp och själ” informerades det om studien (Bilaga 2). Det första inlägget 
lästes i skrivande stund 3159 gånger respektive 271 gånger.  
 
Av våra totalt sju intervjupersoner kom vi i kontakt med alla via Facebook. Totalt anmälde 11 
personer sitt intresse för att delta i studien. De åtta första som anmälde sitt intresse 
inkluderades och bokades in för intervju. Av de planerade intervjuerna genomfördes sju 
stycken då den åttonde personen avbröt sitt deltagande och exkluderades från studien.  I den 
slutgiltiga studiegruppen rekryterades sex intervjupersoner från Facebookgruppen 
”Hjälpgruppen/Förlossningsdepression” och en person från gruppen ”Prata om det- 
Förlossningsdepression”.   

5.3 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna har varit semi-strukturerade och mellan 60–90 minuter långa. Intervjuerna 
genomfördes per telefon och utifrån intervjupersonens val av tidpunkt. Vid semi-strukturerade 
intervjuer berörs specifika teman som valts ut på förhand vilka senare brukar sammanställas i 
en så kallad intervjuguide (Bilaga 4). Intervjuguiden består av fem teman för att säkerställa en 
helhetsbild av kvinnans upplevelser skildras. En intervjuguide ska finnas till som stöd för 
forskaren under intervjun, men den ska inte styra och intervjupersonen får stor frihet att 
utforma svaren på frågorna på eget sätt. Detta gör att intervjun blir mer flexibel och fri 
(Bryman, 2011). Efter de första två intervjuerna utvärderades intervjuguiden och redigerades 
för att säkerställa att den var relevant utifrån syfte och frågeställningar.  
 
Av de ursprungligen planerade åtta intervjuerna genomfördes sju stycken då en av 
intervjupersonerna inte hade möjlighet att delta. Det beslutades att inte boka in en ytterligare 
åttonde intervju då en mättnad upplevdes efter sju intervjuer. Detta innebar att materialet som 
insamlats i de redan utförda intervjuerna var omfattande och så pass enhetligt att det kunde 
antas att de sju intervjuerna skulle kunna ge en tillräckligt god bild av det som syftades på att 
undersöka (Redmalm, 2011). 
 
Det har varit svårt att hitta relevanta och legitima källor som är skrivna de senaste 10 åren. 
Många forskningsområden kring förlossningsdepression, främst då det kommer till kvinnors 
egna förväntningar samt behandling, verkar fortfarande vara relativt outforskade vilket har lett 
till att de källor som har funnits till hands har använts.   
 

5.4 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna transkriberades fortlöpande för att få en bra bild av det material som samlades in. 
Den analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys där materialet analyseras både 
på latent och manifest nivå. Detta innebär att forskaren tittar på både vad som tydligt uttalas 
och sägs i intervjun, men även försöker säga något om en underliggande mening i materialet.  
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En forskare som använder sig av denna analysmetod förutsätter att en text alltid har flera 
betydelser och att man som forskare alltid använder sig av viss egen tolkning i 
analysprocessen. Detta är av stor vikt att diskutera då man tittar på trovärdigheten i resultaten 
av en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Inledningsvis bearbetades all 
data från samtliga intervjuer och meningsbärande enheter skapades. En meningsbärande enhet 
är meningar eller ord som står för samma centrala mening i materialet som analyseras. De 
meningsbärande enheterna kodades sedan, vilket innebar att de märktes med en mening eller 
ett ord som sade något om den. Koderna kunde sedan sorteras i kategorier. Graneheim och 
Lundman (2004) skriver att kategorisering är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna 
ska vara homogena och säga något om de innehållande koderna. Kategoriseringen är komplex 
och det är av stor vikt att ingen kod sorteras bort för att den inte platsar i en kategori, 
alternativt hamnar mellan två kategorier. Slutligen skapades teman, som kan ses som en länk 
för det underliggande budskap som finns i kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Då 
intervjuerna bearbetats och kodats utmynnade analysen i ett kodningsschema (Bilaga 5) med 
koderna indelade i sju kategorier som skapat två teman. 
 

5.5 Redovisning av sökmotorer och sökord 
För att hitta relevant forskning och litteratur till studien har bland annat Umeå 
Universitetsbiblioteks databas använts. Sökord som då användes var förlossningsdepression, 
moderskap, modersmyt, behandling, förlossning, förväntningar, spädbarnstid.  
 
Vetenskapliga artiklar har även sökts med hjälp av databaserna SocIndex, SwePub, Medline, 
PsycINFO och PubMed. Sökord som använts har varit Postpartum depression, postnatal 
depression, women, motherhood, treatment, Sweden, baby blues, depression, antidepressive 
treatment, expectations, mothersmyth, labour, giving birth, traumatic labour, 
symptoms.  Vidare söktes också material på internet via sökmotorn, Google, då sökord 
användes som angetts ovan. Både internationella och svenska källor har använts.   

5.6 Etisk reflektion 
I studier av människor är det viktigt att överväga etiska dilemman och reflektioner för att ta 
hänsyn till deltagarnas integritet. De etiska överväganden som gjorts i denna studie baseras på 
de fyra huvudsakliga kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Informationskravet innebär att de som är med i studien ska informeras om studiens syfte, hur 
undersökningen görs, vad den bidrar med, att det är frivilligt att delta och att det är frivilligt 
att avbryta studien när man själv känner för det. De som deltar i studien har rätt att bestämma 
över sin egen medverkan enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 
Personuppgifter inte får röjas och personerna ska avidentifieras så mycket det bara går. Det 
slutgiltiga kravet vid etiska överväganden är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som 
samlas in får bara användas i forskningsändamål och de som är med i studien ska informeras 
om i vilket syfte (Bryman, 2011). Nedan presenteras hur de etiska övervägandena gjorts i 
studien. 
 
I det informationsbrev som skickades ut till dem som var intresserade av att delta i studien 
togs de fyra forskningsetiska principerna upp (Bilaga 3). Om de fortfarande ville delta i 
studien, bestämdes en tid och dag för telefonintervju. Vid intervjutillfällenas början 
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informerades intervjupersonerna om att intervjun skulle spelas in. Efter godkännande om 
inspelning, gavs information om våra namn samt namn på handledare. Syftet och arbetsgång 
beskrevs. I och med att den informationen hade getts ut ansåg vi att informationskravet var 
uppfyllt.  
 
Vidare berättade vi att deltagandet var frivilligt samt att intervjupersonen hade rätt att avbryta 
sin medverkan under intervjun eller upp till två veckor efter intervjudagen. Det informerade 
också om att det går bra att ta en paus under intervjun och fortsätta en annan dag om det 
skulle bli jobbigt. I och med det ansåg vi att samtyckeskravet var uppfyllt. 
 
I inläggen på Facebook (Bilaga 1) informerades det om att kvinnorna hade en valmöjlighet att 
maila intresset om att delta i studien direkt till oss eller kommentera inlägget med sin 
mailadress så togs kontakt med dem. Då sex kvinnor valde att kommentera inlägget i gruppen 
”Hjälpgruppen/Förlossningsdepression” har alla medlemmar i den slutna gruppen kunnat se 
vilka som varit intresserade av att delta i studien. Detta inlägg togs dock bort efter att 
intervjuerna var genomförda för att öka konfidentialiteten i studien, men konfidentialiteten 
kring vilka som deltagit i studien kan inte garanteras till hundra procent. Kvinnorna har dock 
tagit ett eget beslut om att kommentera inlägget istället för att skicka ett mail. I den offentliga 
gruppen ”Prata om det – Förlossningsdepression” kommenterade ingen inlägget.  
Intervjupersonerna informerades skriftligt innan samt muntligt vid intervjutillfället om att 
namn och persondata kommer att avidentifieras för att minska risken att uppgifter ska gå och 
härledas tillbaka till intervjupersonerna. Information gavs även om att intervjumaterialet 
enbart skulle behandlas av författare och handledare. Transkriberingarna har också skett på ett 
avskilt ställe där inga utomstående har kunnat ta del av informationen. Genom detta har vi 
försökt säkerställa konfidentialiteten kring fakta om kvinnorna som presenteras i studien.  
 
Deltagarna informerades om att inspelningarna endast kommer användas i syftet att skriva 
kandidatuppsatsen och raderas senast den 23 november då det är sista inlämningsdatum. 
Information om att studien kommer att publiceras på internet har också getts. I och med det 
anser vi att nyttjandekravet också uppfylldes.  
 
Då ämnet kan ha upplevts som känsligt och jobbigt att prata om för vissa av 
intervjupersonerna, valde vi att fråga om intervjupersonen visste var hon skulle vända sig, 
eller hade någon att prata med efter intervjun om det skulle finnas ett behov.  

5.7 Studiens trovärdighet 
Resultaten i denna studie baseras på material som bearbetats med en kvalitativ 
innehållsanalys. En sådan analys bygger alltid till viss del på forskarens egna tolkningar av 
materialets underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004). Detta innebär att resultatet 
kan färgas av forskarens egna erfarenheter vilket gör resultatet i statistisk mening blir svårare 
att överföra till en större målgrupp Bryman (2011) skriver att det kan finnas flera 
beskrivningar av den sociala verkligheten och att det för forskaren är viktigt att det finns en 
trovärdighet i den verklighet som beskrivs. Genom att så långt det är möjligt använda oss av 
kvinnornas egna beskrivningar av sin verklighet och en medvetenhet om studiens brister, 
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finns förhoppningen att stärka studiens trovärdighet. Transparens av arbetsgången är också 
viktig för att läsaren ska kunna bedöma studien som trovärdig (Bryman, 2011). På grund av 
detta har arbetsgången beskrivits på ett utförligt sätt från början till slut.  
 
Reliabilitet är ett begrepp som används inom forskning för att beskriva en studies 
tillförlitlighet och ifall resultaten kan reproduceras vid en annan tidpunkt av andra forskare. 
(Kvale & Brinkman, 2014). Detta är ett kriterium för trovärdighet som vanligtvis är svårt att 
uppfylla inom kvalitativ studie, då en social miljö är föränderlig vilket gör det omöjligt att 
garantera att andra forskare kan få samma resultat i en ny undersökning (Bryman, 2011). 
Detta gäller även för vår studie. Vi har dock försökt att öka tillförlitligheten till viss del. I 
intervjuprocessen har detta skett genom en tydlig intervjuguide (Bilaga 4) med redovisning av 
de frågor som ställts. För att öka studiens tillförlitlighet har analysen genomförts av två 
personer. Reflektioner och diskussioner av olika tolkningsmöjligheter har skett genomgående, 
vilket bidragit till att koder och kategorier blivit mer stringenta. Lundman och Graneheim 
(2012) menar att det kan leda till en ökad tillförlitlighet även i kvalitativa studier. Något annat 
som kan öka tillförlitligheten är att intervjuerna utförts av två olika personer. På så sätt kan 
deltagarna ha fått olika följdfrågor, vilket kan leda till att vi kunnat fånga upp variationer i 
kvinnornas tankar och upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012).  
 
Validitet, giltighet, handlar inom samhällsvetenskaplig forskning om huruvida en studie 
undersöker vad den påstår sig undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). För att läsaren ska 
kunna bedöma studiens giltighet har arbetsförfarandet beskrivits utförligt. Läsaren ska kunna 
följa urvalsprocessen och analysarbetet för att kunna bedöma giltigheten av de tolkningar som 
gjorts av materialet (Lundman & Graneheim, 2012). För att säkerställa att studien undersöker 
det den säger sig undersöka har också intervjuguiden utvärderats efter två genomförda 
intervjuer. Detta för att säkerställa att syfte och frågeställningar kan besvaras genom 
intervjuerna. Då man talar om validitet brukar man göra skillnad på intern och extern 
validitet, där intern validitet betyder att det forskaren observerar ska stämma överens med de 
teoretiska idéer som utvecklas. Extern validitet handlar om huruvida resultaten kan 
generaliseras till andra sociala miljöer. God extern validiteten är statistiskt sett mer 
svåruppnåelig inom kvalitativ forskning än inom kvantitativ, då studierna ofta baseras på ett 
begränsat urval (Bryman, 2011). Det finns dock enligt Kvale (1997) tre olika former av 
generaliserbarhet, varav den så kallade analytiska generaliserbarheten blir intressant i denna 
studie. Analytisk generaliserbarhet innebär att en noggrann bedömning görs om i vilken 
utsträckning resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kan ske i en 
liknande situation. Vid analytisk generaliserbarhet är det viktigt att forskaren beskriver 
empirin så tydligt som möjligt samt framföra argument förankrade i teori för att läsaren själv 
ska kunna avgöra generaliserbarheten i studien (Kvale, 1997). Denna studie kan med viss mån 
säga något om hur kvinnor i Sverige påverkas av förväntningar i samband med 
förlossningsdepression och hur upplevelser av vården kan se ut. Utifrån att studien hade ett 
litet antal deltagande går det inte att generalisera resultaten till en större målgrupp i samhället. 
Resultaten kan dock ge en fingervisning av hur verkligheten ser ut samt bidra med nya 
synvinklar av problemet. Den interna validiteten är hög utifrån att de teorier som uppkommer 
i resultatet har en god koppling till materialet som studerats.  
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Studien som genomförts är retrospektiv, vilket innebär att det är en tillbakablickande studie 
där man på sätt och vis utgår från “svaret” och tittar på sådant som redan har skett. Detta kan 
skada studiens validitet, då det finns en risk för ett snedvridet resultat. Det beror på att 
individerna kan minnas händelserna fel (Bryman, 2011) Ju närmare individens erfarenheter 
studien är i tid, desto mer troligt är det att vad personen beskriver stämmer med verkligheten. 
Detta brukar kallas för minnesbias (Socialstyrelsen, 2016) I denna studie var det olika lång tid 
sedan kvinnornas förlossningsdepressioner, mellan 10 år och 7 månader. Tillförlitligheten i 
deras berättelser kan därför variera, men genom att ha genomfört flera intervjuer så var målet 
att stärka tillförlitligheten för studien i sin helhet.  
 

5.8 Metodologiska reflektioner 
Kvinnorna som deltog i studien hade olika långt tidsspann sedan de drabbats av 
förlossningsdepression, från tio år till sju månader sedan. Vilket ledde till att alla kvinnor 
hade haft olika lång tid på sig att bearbeta förlossningsdepressionen och ansåg sig ha kommit 
olika långt i sin process mot återhämtning. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut 
om vi avgränsade vår målgrupp ännu mer till exempelvis kvinnor som varit drabbade av 
förlossningsdepression de senaste fem åren och/eller upplevt sig friska det senaste året.  
 
Då vi annonserade om vår studie på Facebook ledde det till att kvinnor från olika delar av 
Sverige hade möjlighet att anmälde sitt intresse till att delta i studien. Vi kom fort fram till att 
telefonintervjuer var det smidigaste sättet att använda. Att intervjuerna skedde via telefon var 
fördelaktigt då vi inte behövde resa för att genomföra intervjuerna och det fanns möjlighet för 
kvinnor från hela Sverige att delta i studien. En fördel med telefonintervjuer kan också vara 
att den intervjuade kan känna en större trygghet och frihet. En nackdel med telefonintervjuer 
är dock att vi gick miste om att träffa personen öga till öga och få ta del av till exempelvis 
kroppsspråk under intervjun.  
 
Då intervjuerna genomfördes av två olika personer kan det ha bidragit till både fördelar och 
nackdelar. Även om intervjuerna utgick från samma intervjuguide kan de olika 
studieansvariga ha ställt varierande följdfrågor och belyst olika delar av intervjun. Samtidigt 
innebär detta också att det har varit möjligt att fånga upp flera nyanser av kvinnornas 
upplevelser och fått flera perspektiv i studien. 
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Det har inte varit krav på diagnos från läkare för att ställa upp på intervju. Detta för att det 
som syftas på att undersökas är just kvinnornas upplevelser och tankar, vilka inte 
nödvändigtvis behöver innebära krav på diagnos för att rättfärdigas. Sex av sju kvinnor har 
dock uppgett att de fått en uttalad diagnos i sin kontakt med vården, men detta är inte något vi 
har lagt vikt vid under sammanställningen av resultatet eller valt att lyfta fram. Vi har inte 
heller valt att kräva ett intyg av läkarutlåtande för att bekräfta detta. Det kan påverka 
trovärdigheten i vår studie, men utifrån syftet har bedömningen gjorts att det inte var ett 
nödvändigt kriterium för att få en rättfärdig bild av upplevelserna under en 
förlossningsdepression.  

5.9 Arbetsfördelning 
Från den inledande fasen i arbetet har vi jobbat sida vid sida och utformat uppsatsens alla 
delar tillsammans, vilket vi ansett som fördelaktigt och smidigt. Vi har kunnat diskutera alla 
delar av studien kontinuerligt och även kunnat säkerställa en kontinuitet i innehållet. I 
exempelvis resultat och analysprocess har vi kunnat reflektera och bolla olika teorier med 
varandra för att få ett så verklighetsnära resultat som möjligt. Inför intervjuerna bestämde vi 
oss för att dela upp oss då det var gynnsamt och mer effektivt då alla intervjuerna skulle ske 
via telefon. Vi genomförde därefter tre respektive fyra intervjuer per person och sedan 
transkriberade vi lika många intervjuer som vi genomfört. Vi valde att transkribera varandras 
intervjuer då vi på ett naturligt sätt fick ta del av det som sagts under intervjun, utan att i 
praktiken behöva delta själv, med undantag för den sista intervjun. Av de åtta ursprungligen 
planerade intervjuerna genomförde M. T fyra stycken och E. S tre stycken, då den sista 
inplanerade intervjun inte genomfördes då intervjupersonen inte hade möjlighet att delta.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   21	  

6. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av de sju intervjuerna som genomförts. Kvinnorna 
var 30–45 år och det var mellan tio år och sju månader sedan de var drabbade av 
förlossningsdepression. ”. Tre av kvinnorna var flerbarnsmödrar och fyra var 
förstagångsmödrar. Figurerade namn har använts vid citering.  
 
De teman som har framkommit i analysen är “Förväntningar på hur en nybliven mor ska vara 
och känna är svåra att leva upp till” (7.1) och “Behov av information, förståelse och kunskap i 
samhället om förlossningsdepression” (7.2). De presenteras i löpande text nedan genom de 
kategorierna som tillsammans utformat varje tema. 
 

6.1 Förväntningar på hur en nybliven mor ska vara och känna är svåra att leva upp till 
Samtliga intervjupersoner har beskrivit förväntningar både utifrån sig själva och från 
samhället, som har format deras första tid som mor. Att inte känna och agera som man själv 
har förväntat sig att göra, skapar känslor som inte är väntade innan barnet är fött. 
Kategorierna under detta tema presenteras nedan utifrån rubrikerna: Det gamla livet ska fortgå 
som vanligt (7.1.1) En nybliven mor ska känna omedelbar kärlek och lycka (7.1.2), Förtvivlan 
och självanklagelser (7.1.3) och Skuldtyngd på grund av förbjudna känslor mot barnet (7.1.4). 
 

6.1.1 Det gamla livet ska fortgå som vanligt 
Det finns många förväntningar i samhället på hur en mamma ska bete sig och vara. Det 
centrala är ofta kopplat till att den nyblivna mamman ska kunna ha kvar sitt gamla liv. Efter 
att barnet fötts ska modern fortsätta ha ett liv bestående av restaurangbesök och resor, där 
barnet enkelt ska kunna följa med på de aktiviteter mamman tidigare utförde. Modern ska 
också ha ett aktivt socialt umgänge och exempelvis besöka öppna förskolan. Kvinnorna 
upplevde att det fanns krav på att snabbt återgå till ett hälsosamt liv och gå ner i vikt efter 
förlossningen. Några av kvinnorna beskrev hur bilden av hur modern enkelt anpassar sig till 
livet som mamma, ska dokumenteras på sociala medier. Flera kvinnor beskrev hur de före 
förlossning sett framför sig att de skulle ta långa promenader med barnvagnen. Detta skulle 
kunna symbolisera hur kvinnan fortsätter vara aktiv och deltagande i samhället och barnet 
bara snällt följer med. 
 
“Men eeh jaa så såg man ju andra mammor med barnvagnar och de var ute och nästan 
liksom powerwalkade sådär med vagnen och det såg ju jag också framför mig hur man skulle 
promenera sådär långa promenader i solskenet” (Susanna) 
 
Samtidigt som den nyblivna modern ska ha många bollar i luften, gå ner i vikt, delta i 
aktiviteter och behålla sitt gamla liv, läggs mycket ansvar på henne. Hon som har det primära 
ansvaret för det nyfödda barnet. Två av kvinnorna beskriver hur förväntningarna ser olika ut 
på nyblivna mammor respektive pappor.  
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“... medan min sambo, det räcker med att han går ut med bärselen så är han en fantastisk 
person” (Nicole) 
 
Flera av kvinnorna upplevde en press utifrån att de skulle amma sina barn. Det fanns enligt 
vissa av dem en förväntan på att modern ska amma, att det ska stärka bandet mellan mor och 
barn och vara något mysigt. Flera av kvinnorna beskrev hur de upplevde att samhället ser ner 
på att ge sitt barn ersättning. De hade upplevt att det fanns en amningshets på BB, som en 
kvinna trodde orsakats av den korta eftervården som kvinnorna får. Hon trodde att personalen 
vill ge så mycket kunskap som möjligt på kort tid och att detta skapar en hets.  
 
Kvinnorna beskrev på ett eller annat sätt hur förväntningar påverkat dem, både deras egna och 
omgivningens. Ofta speglades kvinnornas egna förväntningar i det som de upplevt i samhället 
och det framkom under intervjuerna att samhällets förväntningar formar ens egna 
förväntningar så att det är svårt att skilja dem åt. Bilden av hur föräldraskapet ska fungera, att 
barnet ska sova mycket och att livet ska fortsätta ungefär som det var innan barnet, beskrivs 
som en sådan förväntning.  
 
“... det blir ju att samhällets förväntningar blir ens egna förväntningar…” (Lovisa) 
 

6.1.2 En nybliven mor ska känna omedelbar kärlek och lycka 
Flera mödrar berättade om förväntningen att man ska känna omedelbar kärlek till sitt barn 
redan från första stund. Att en mor ska känna oändlig kärlek till sitt barn på en gång, är något 
som man har hört mycket om, berättade en kvinna. Två av kvinnorna beskrev hur de förväntat 
sig att den första tiden med barnet skulle vara fin och att det skulle kännas som att sväva på 
rosa moln. 
 
“Jag hade egentligen bilden av att, det skulle va såhär, dels tänkte jag att det skulle va 
omedelbar kärlek, för det var det man hade hört så mycket om” (Lovisa) 
 
Att barnet var efterlängtat skapade också en förväntning om att även om spädbarnstiden var 
jobbig och innebar bland annat sömnbrist, så skulle allt vara roligt och gå bra för att det fanns 
en sådan stark längtan efter barn. En kvinna beskrev hur hon redan innan förstod att det skulle 
bli jobbigt när barnet kom, men att hon främst tänkte på att det skulle bli mysigt och trevligt. 
Hon berättade att samhället ger den bilden och att det är sällan bilden av hur svårt det kan 
vara får komma fram. Som förälder ska man känna sprudlande lycka och glädje inför sitt barn 
uppger några av intervjupersonerna. Flera kvinnor beskrev hur de från omgivningen fått höra 
att de skulle njuta mycket av tiden då barnet kommit, vilket också visar på att det finns en bild 
i samhället att första tiden ska vara mysig och underbar.  
 
“… och sen så var det väl någon kollega sådär det här klassiska som bara ”passa på och njut 
nu när du går hem och tiden går så fort” liksom att man ska njuta och att det är en underbar 
tid som du har framför dig, det är fantastiskt liksom” (Susanna) 
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6.1.3 Förtvivlan och självanklagelser 
Samtliga kvinnor beskrev negativa känslor kopplat till sig själv som följd av sitt beteende och 
känslor under förlossningsdepressionen. Det framkom att flera kvinnor känt sig avvikande 
från normen genom en övertygelse om att vara var galen och känslan av att vara onormal. Att 
ge ersättning till sitt barn beskrevs som också som upplevelse av ett avvikande beteende från 
det normala, att amma, vilket lett till känslor av misslyckande. Amningen i sig beskrev flera 
kvinnor ha orsakat känslor av panik och ångest och trots obehag och problem fortsatte flera 
kvinnor att amma för att de kände sig tvingade.  
 
Känslan av att vilja försvinna beskrevs på olika sätt av kvinnorna genom att vilja fly från 
situationen, exempelvis genom att gå och lägga sig eller vilja resa till ett annat land. Några av 
dem berättade att de inte ville dö, men att de inte heller ville leva. Två av kvinnorna berättade 
att de hade självmordstankar under förlossningsdepressionen.  
 
“... jag sa till min svärmor att jag, jag går ut genom dörren och så kommer jag inte tillbaka, 
alltså inte som en självmordstanke, utan bara att jag kände att jag kan inte vara en bra 
mamma, jag vill bara rymma från det här, och bara du typ du vet dra till Brasilien typ där 
ingen vet vem jag e. Att jag fixar inte det här livet liksom, jag kommer aldrig att klara av att 
kombinera allting och du vet det där katastroftänket” (Lovisa) 
 
Flera av kvinnorna uttryckte att de under förlossningsdepressionen ifrågasatte valet att bli 
förälder och uppgav känslan av att de inte räckte till som mor till sitt barn. Det skapade 
känslor av hopplöshet och tankar på att föräldraskapet aldrig skulle fungera. En kvinna 
beskrev en förväntad tillvaro av “rosa moln” som inte infann sig och beskrev att känslan av 
otillräcklighet ledde till funderingar på adoptera bort barnet till någon annan som kunde ge 
barnet vad det behövde. En annan kvinna berättade att hon tyckte att barnet var fantastiskt, 
men hon kände att det förtjänade en annan mamma. 
 
Två av kvinnorna uttryckte att det tog lång tid för dem att acceptera att de hade en sjukdom, 
även efter att de fått en diagnos och påbörjad behandling. En av kvinnorna uppgav att hon såg 
sig själv som en svag människa, på grund av ett svagare psyke klarade hon inte av att ha barn. 
Det tog henne flera månader att förstå att hennes tankar och beteende orsakats av en sjukdom.  
En avsaknad av initiativförmåga beskrevs av flera kvinnor. En kvinna berättade att det ledde 
till att hon inte orkade upprätthålla ett socialt liv och en annan kvinna berättar att det fick 
henne att känna sig trött och jämförde hennes handlande med en robots, utan känslor. Flera 
kvinnor beskrev hur de kände sig avundsjuka på andra föräldrar i omgivningen med som 
verkade ha ett perfekt småbarnsliv. Hos flera kvinnor fanns en önskan om att hitta någonting i 
omgivningen som tydde på att de inte var ensamma med att må dåligt, men att det inte gick. 
Det fanns inga tecken på att någon annan kände likadant vilket gjorde att de kände sig 
ensamma i sina tankar. Detta kunde också göda en avundsjuka, då det perfekta livet som de 
drömt om aldrig skulle bli deras.  
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“Jag var väldigt avundsjuk, på när vi var ute och gick och jag såg människor va ute med sina 
barn i trädgårdar och de grillade och de hade kalas jag tänkte att det där livet kommer jag 
aldrig att ha. Jag kommer må såhär hela tiden. Så det var ju väldigt mycket ånger över.. och 
jag vill inte ha det här livet, jag vill försvinna.” (Anna) 
 

6.1.4 Skuldtyngd på grund av förbjudna känslor mot barnet  
Flera av kvinnorna beskrev hur känslan av omedelbar kärlek, det som man hör så mycket om, 
inte infann sig. Detta uttryckte sig för vissa som en likgiltighet, medan en kvinna beskrev att 
hon upplevde sina känslor blockerade. Kärleken var istället något som för många långsamt 
växte fram.  
 
“Jag kände inte den där närheten jag trodde att jag skulle känna, alltså jag kände ju absolut 
att det här är mitt barn, det var absolut inte så att jag inte kände att det inte var mitt barn 
men jag kände inte den närhet som jag trodde, vilket gjorde mig ganska besviken på nått 
sätt...” (Lovisa) 
 
Två av kvinnorna som deltog i studien berättade att de haft svåra och traumatiska 
förlossningar. Tankarna efteråt kretsade då mer kring att ha överlevt än kring barnet och den 
nyfödda betraktades objektivt och utan kärlek. Då förlossningen varit svår lades skuld på 
barnet då barnet kunde ses som orsaken till lidandet. Detta trots en förståelse om att det inte 
var barnets fel. En annan kvinna uppgav att hennes första reaktion då barnet lades på hennes 
bröst var att hon tyckte att bebisen var ful. Även en annan kvinna berättade att hon såg sitt 
barn som fult och då barnet dessutom skrek väldigt mycket var det svårt att tycka om henne. 
Relationen med det nyfödda barnets storasyskon påverkades också negativt, vilket gjorde att 
mamman kände sig arg på sitt nyfödda barn, samtidigt som hon fick dåligt samvete över dessa 
tankar.  
 
“... det gjorde ju att jag va arg på dottern liksom att ha nu har hon kommit och förstört för 
oss liksom så ah. och samtidigt hade jag ju dåligt samvete över att jag ens tänkte det för det 
va ju inte hon som bad om att bli född” (Pernilla) 
 
Skuld är en känsla som genomgående går att hitta hos alla kvinnorna. De såg sig själva som 
dåliga mödrar som inte levde upp till den bild av tankar och beteende som de förväntat sig. 
Två av mammorna beskrev hur de tänkte att det inte var barnets önskan att bli födda och det 
var inte deras fel att mammorna kände som de gjorde. Samtidigt var det svårt att lämna de 
negativa tankarna, det blev en ond spiral där skuld orsakade mer ångest. Även i efterhand, då 
kvinnorna börjat se sig själva som friska, fanns känslorna av skuld kvar. Det är ofta kopplat 
till en förlorad första tid med barnet. Det var något som flera kvinnor beskrev att de kommer 
få bära med sig resten av sina liv. 
 
”Jag har jättedåligt samvete över att jag inte kände dom här känslorna över henne innan 
utan att jag första tiden bara fokuserade på att jag på nåt sätt skulle orka, istället för att njuta 
av att jag hade en bebis liksom.” (Nicole) 
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6.2 Öppenhet och kunskap i samhället för ökad benägenhet att söka hjälp 
Kvinnorna har både positiva och negativa erfarenheter av mötet med vården och det stöd de 
erbjudits. Något som gått att se utifrån vad kvinnorna berättat kring sina erfarenheter, är 
vikten av information, god förståelse och gott bemötande samt ökad kunskap om vilket hjälp 
som fungerat bra. Nedan kommer detta presenteras i kategorierna: Förståelse och stöd 
betydelsefullt i vårdkontakten (7.2.1), kombination av stöd som hjälpt (7.2.2) samt behovet av 
synliggörande (7.2.3).  

 

6.2.1Förståelse och stöd betydelsefullt i vårdkontakten 
En god relation mellan vårdpersonal och klient samt vikten av ett gott bemötande har 
beskrivits som viktigt av flera kvinnor.  
I samband med hembesök från BVC har flera kvinnor positiva upplevelser av hur de har blivit 
bemötta och hur vårdpersonalen tagit sig tid att lyssna. Att bli tagen på allvar och inte längre 
behöva känna sig ensam i sina tankar beskrevs som befriande.  
 
“Sen kom ju BVC-sköterskan hem till oss också. Och där kände jag ju att jag fick mycket 
hjälp, att jag verkligen togs på allvar. Och hon sa ju det liksom, att jag har ju träffat många 
mammor som har sagt exakt samma saker som dig och sådär. Så det, det var jättebra hjälp. 
BVC-sköterskan. Och jag fick även prata med en psykolog där igenom, på vårdcentralen då.” 
(Sofia) 
 
Samtidigt beskrev en kvinna hur hon upplevde samma situation, hembesöket av BVC, som 
ansträngt. Hon berättade om hur hon visade upp en fasad och spelade en roll där hon var sitt 
vanliga jag när allting var bra. Flera kvinnor beskrev att en ansträngd relation i vårdkontakten 
påverkade vad de valde att dela med sig av. Bristande förtroende gjorde att en kvinna var rädd 
att personalen skulle kontakta Socialtjänsten om hon berättade om hur hon egentligen mådde 
och att barnen skulle bli omhändertagna. Öppenhet och förtroende gick hand i hand vare sig 
det handlade om kvinnans benägenhet att dela med sig eller om hon upplevde att den vård hon 
fått hjälpt henne. Att den professionelle inte varit öppen med sin kompetens och yrkestitel 
eller sitt syfte i samtalskontakten, skadade relationen och flera kvinnor upplevde att de inte 
fick det stöd de behövde.  
 
Några av kvinnorna har upplevelser av att deras psykiska mående inte togs på allvar av 
vården. Vissa av kvinnorna har även känt en trivialisering i omgivningen, att “det är så man 
ska känna när man har fått barn”. Förminskande av känslorna som kvinnorna upplevde 
gjordes bland annat av kollegor, svärföräldrar och i vissa fall även av den egna partnern. Detta 
skapade en osäkerhet och gjorde att det tog längre tid innan de sökte hjälp. Kvinnorna 
uttryckte även att stöd från partner och andra närstående var viktigt. Det var inte bara på 
grund av att de då fick ett emotionellt och fysiskt stöd, det påverkade också deras benägenhet 
att söka hjälp.  
 
Några av kvinnorna hade negativa upplevelser av mötet med vården, då de inte fått någon 
förståelse för att de mådde dåligt eller att de inte fått den hjälp som de varit i behov av. Att 
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känna att någon lyssnar och bekräftar det som kvinnan känner har beskrivits som något 
avgörande i kvinnornas upplevelser av vården. 
 
“Och sen var det ju också att jag var ju inne på psykakuten och där var det kanske inte så 
mycket positiva saker att säga. Nämen när läkaren säger, men Sofia varför är du ledsen. Du 
har ju en jättefin man och ett jättefint barn, asså så blir man lite, om inte ens ni förstår att jag 
mår dåligt.” (Sofia)  
 
Flera kvinnor poängterar hur viktigt det är att bli uppfångad så snabbt som möjligt av vården 
och att de tidigt uppmärksammar tecken på ett dåligt mående. Flera kvinnor önskar att det 
hade varit en bättre uppföljning efter förlossningen. En kvinna berättar om att det var tungt att 
inte veta var man skulle vända sig och ta kontakt själv. 
 

6.2.2 Kombination av stöd som hjälpt 
I processen mot tillfrisknande från förlossningsdepression beskrev kvinnorna hur de uppfattar 
hjälpen som har erbjudits. Samtliga har fått antingen samtalsstöd, medicinering eller en 
kombination av dessa. Majoriteten har medicinerat och flera av dem beskriver att medicinen 
blev vändpunkten i deras mående. Några beskrev effekten av rätt medicinering som att få 
tillbaka sig själv direkt medan andra beskrev att det psykiska måendet långsamt men stegvis 
blev bättre. Hos två av kvinnorna fanns det en rädsla för att medicinera då de kände en oro för 
att inte kunna bli friska av egen kraft. En av kvinnorna valde att inte medicinera alls. Hon har 
i efterhand ångrat sitt beslut då hon tror att hennes process mot tillfrisknande blev längre än 
vad hon tror den hade blivit med medicinering. Samtalsstöd lyftes fram av flera kvinnor som 
ett viktigt stöd under depressionen. Möjligheten att dela sina känslor med någon och älta det 
som hänt, beskrev flera kvinnor kändes skönt. För vissa har dock samtalsstödet inte setts som 
speciellt viktigt under depressionen, men det har inte heller varit något negativt. Kvinnorna 
har haft samtalsstöd från olika instanser och professioner, bland annat psykolog och kurator 
på vårdcentralen. Även att bli sjukskriven beskrevs som något som har underlättat för vissa i 
sitt tillfrisknande. Genom att partnern då har kunnat ta ut föräldraledighet har tillvaron 
förenklats på flera sätt.  
 
Stöd av anhöriga framställdes också som något viktigt i processen mot att bli frisk. Både hjälp 
i form av att ha någon nära att prata med och men även avlastning i hemmet. En kvinna 
beskrev att det hade varit att föredra om någon från samhället hade kunnat komma och avlasta 
henne med barnet en stund och ta över ansvaret, framför att be en släkting om hjälp. 
Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att en kombination av flera saker har hjälp dem.  
 
“Det var nog en kombination av flera saker, det var jätteskönt att ha den här 
samtalskontakten, men det var nog inte det som var det mest avgörande, utan det var ju, 
stödet från min man och den här sms kompisen som gjorde stor skillnad, och sedan tillslut det 
här att jag började jobba och fick dela upp min tid lite. så... “(Anna) 
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En kvinna berättade att hon trodde att ha en etablerad kuratorskontakt redan innan barnets 
födelse skulle ha hjälpt henne, vilket hon också efterfrågade under graviditeten men blev 
erbjuden antidepressiv medicin istället som hon avböjde. Flera kvinnor valde att åka hem 
tidigt från BB men anser att möjlighet till en förlängd vårdtid efter förlossningen hade lett till 
mindre stressad personal och exempelvis lugnare introduktion till amningen. En kvinna 
beskrev hur hon hade svårt att själv förstå vad som hände på BB och att hon därför aldrig 
berättade att hon mådde dåligt.  
 
“... egentligen skulle man behöva vara kvar 2-3 veckor på BB och få hjälp med, och liksom 
komma igång med amningen, men också dom vet att man har max fyra dagar på sig och jag 
tror att dom känner sig också stressade med att försöka ge alla dom verktyg som dom har, 
måste dom liksom trycka på en så snabbt som möjligt för snart kommer nästa liksom” 
(Jennifer) 
 
Flera mödrar berättar om skattningsskalor och frågeformulär som de antingen blivit erbjudna 
att göra på BVC eller själv letat upp på internet och fyllt i på egen hand. En kvinna menar att 
det är alldeles för sent att göra frågeformuläret på BVC två månader efter förlossningen och 
anser att det bör göras tidigare för att upptäcka förlossningsdepressionen i tid. En kvinna 
beskriver att hon hade velat få frågan om hon ville prata om sin förlossning, som hon 
upplevde som traumatisk och svår att hantera själv. Majoriteten av kvinnor berättar om 
behovet av att diskutera förlossningsdepression i grupp med andra föräldrar, både på fysiska 
gruppträffar och genom sociala medier.   
 
“Det finns inte några långvariga ställen där man kan prata om det när man är mitt i det för 
oftast är du ur det när du kommer till det stadiet att du skulle vilja prata med andra.” 
(Jennifer) 
 

6.2.3 Behovet av synliggörande 
Något som alla kvinnor upplevt är att informationen kring förlossningsdepression från vården 
har varit knapp om de i överhuvudtaget fått någon. Några hade fått information om baby 
blues, men de upplevde att framförallt att MVC inte informerat om förlossningsdepression. 
Detta gjorde också att flera av kvinnorna hade svårt att veta var de skulle vända sig då de 
beslutat sig för att söka hjälp. Flera kvinnor beskrev hur de upplevde att det kan vara svårt att 
söka hjälp utifrån att det finns så dålig information om förlossningsdepression och annan 
psykisk ohälsa. Det finns en bild av att det bara är “knäppisar” som exempelvis vårdas på 
psykakuten och att de tankar de har kring sitt barn och sig själva är onormala.  
 
“... det kan jag väl tänka att jag hoppas på att vården blivit bättre på idag, att man 
informerar innan för det har jag ju hört från professionellt håll också att mer information 
innan skulle göra att fler vågade att söka hjälp liksom. Man vet att man kan få det här och det 
är inte onormalt, det är inte ovanligt och att det finns hjälp att få liksom. Att fler skulle söka 
hjälp då.” (Susanne) 
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Majoriteten av kvinnorna har varit av den åsikten att informationen om 
förlossningsdepression måste bli bättre på BVC och MVC. En kvinna menar att det är väldigt 
mycket information på MVC om allt möjligt gällande barn, men inte om 
förlossningsdepression. Hon anser att det hade varit bra med tillgång till en liten broschyr om 
nedstämdhet efter förlossningen som barnmorskorna på BVC kan dela ut vid besök och att det 
hade varit bra om MVC hade informerat om förlossningsdepression också. Även information 
direkt på BB om var man kan vända sig om man börjar må dåligt saknades av några kvinnor.   
 
“... så säger dom det barnmorskor och så vidare på MVC att nä men det kommer man ändå 
inte ihåg för man fokuserar bara fram till förlossningen, men jag tror ändå att bara man har 
hört ordet nämnas, att det här kan hända och det drabbar många kvinnor och det här kan 
vara några av symptomen, tänk på det liksom och va inte rädd för att söka hjälp.” (Lovisa) 
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7. Analys  
Nedan analyseras resultatet från intervjuerna med stöd i de teoretiska referensramarna som 
tidigare presenterats och varit närvarande under hela processen.  
 

7.1 Förlossningsdepression som ett stigma 

Samtliga kvinnor som deltog i studien upplevde på olika sätt förväntningar från sin 
omgivning, eller utifrån sig själva, på hur de skulle vara som mödrar. Att inte leva upp till 
förväntningarna gav känsla av utanförskap. Kvinnorna beskrev hur de såg sig själva som 
dåliga mödrar, och gjorde en distinktion mellan sig själva mellan sig själva som sjuk och 
andra som friska. De såg sina egna upplevelser som onormala och avvikande från normen. En 
mor ska inte känna så som de kände. Enligt Goffman (2011) delar vi omedvetet in andra 
människor i kategorier utifrån egenskaper och de som inte passar in i samhällets kategorier 
stigmatiseras. Normen i vårt samhälle är att den nyblivna modern ska känna samhörighet 
älska sitt barn från första stund och känna lycka. Det är en uråldrig modersmyt som 
fortfarande präglar synen på kvinnan i vårt samhälle (Franséhn, 2003). Myten om den goda 
modern kan vara svår att leva upp till, särskilt under en förlossningsdepression, där 
sjukdomen gör att de känslorna inte infinner sig. Oavsett om de verkligen var det eller inte, 
kände sig kvinnorna stigmatiserade, vilket bidrog till känslor av skuld och skam. Just skuld är 
en återkommande känsla hos kvinnorna, både under och efter förlossningsdepressionen. De 
kände att de inte var tillräckligt bra föräldrar för sina barn och även i efterhand kunde 
känslorna över den förlorade tiden och de känslor de kände vara en orsak till skuld. Att prata 
om sina känslor kan vara svårt och förknippat med rädsla av att vara avvikande och onormal 
men även en rädsla av att bli dömd av andra på grund av de stigmatiserade känslor kvinnorna 
hade. Att söka professionell hjälp kunde vara svårt då det fanns en rädsla att ses som onormal 
även av vårdpersonal. 

7.2 Känslan av misslyckande bekräftas av omgivningen  
Mead menar att uppfattningen om oss själva skapas genom inställningen på hur man tror att 
andra människor ser på en själv och världen (Thunman & Persson, 2011). Flera kvinnor har 
under intervjutillfällena berättat hur de observerat andra föräldrar som i deras ögon levt i en 
perfekt värld med barnvagnspromenader, släktkalas och “snälla” barn. Kvinnorna hade själva 
en bild av hur andra familjer levde upp till förväntningarna om ett perfekt småbarnsliv, något 
de själva aldrig skulle få uppleva. De såg sig själva som otillräckliga mödrar och upplevde en 
oförmögenhet att leva upp till förväntningarna Några av kvinnorna beskrev att de trodde att de 
aldrig skulle kunna bli friska, att dom var avvikande och uppfattades som avvikande av 
omgivningen. Detta ledde till känslor av misslyckande och skam hos den nyblivna mamman 
som inte levde upp till förväntningen om hur hon skulle bete sig i sin modersroll. Känslan 
som flera kvinnor beskrev, av att vara annorlunda än sin omgivning, och att något var fel på 
dem, stärktes genom avsaknad av information kring förlossningsdepression som beskrivits av 
flera kvinnor.  
 
Oförståelse och dålig information var något kvinnorna upplevde inte bara i mötet med vården 
men också i övriga samhället från sin partner, svärföräldrarna, kollegor på jobbet och 
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anställda inom kommunen. Flera kvinnor berättade hur både nära anhöriga och vårdpersonal 
bemött dem på ett oförstående vis som inte varit respektfullt när de berättat om sin 
förlossningsdepression. Mead menar att redan som barn och genomgående under livet blir vi 
introducerade samhällets normer vilket etableras som sanning i oss (Thunman & Persson, 
2011). Att en mor ska känna vissa känslor i samband med barnafödande finns det inte bara 
förväntningar om i samhället i stort, utan också hos modern själv som är grundade i 
samhällets normer, förväntningar och traditioner som etableras som sanning i oss under 
uppväxten. Beskrivningen fanns även av hur partnern inte alls hade samma förväntningar på 
sig från omgivningen och de behövde inte ta ett lika stort ansvar för att anses vara bra 
föräldrar. Kraven på den nyblivna modern är högre och även svårare att leva upp till och hon 
förväntas ta ett större ansvar. Detta sätter mycket press på en nybliven mamma som dessutom 
drabbats av en förlossningsdepression. Haavind (1973) beskrev detta i sin kritik mot myten 
om den goda modern, hur kvinnor kan skuldbelägga sig själva då de inte lever upp till de 
förväntningar som de upplever från samhället. I intervjuerna framkom att förväntningar som 
fanns i samhället blev deras egna och även vid intervjutillfället beskrevs känslorna av skam 
finnas kvar och även rädsla att känslorna skulle finnas kvar resten av livet. Ett frigörande från 
de krav som sätts på modern skulle kanske kunna bidra till att den skam och skuld som ofta 
uppkommer vid förlossningsdepression förmildras.  

7.3 Att synliggöra icke lyckliga mammor och bemöta deras behov av hjälp och stöd  
Utifrån vad majoriteten av kvinnorna berättat om sina positiva och negativa erfarenheter av 
vården, går det att konstatera vikten av god relationskompetens. Røkenes (2012) skriver om 
hur viktigt det är i rollen som professionell att ha en relationskompetens och kunna 
kommunicera med klienten på ett meningsfullt sätt utan att kränka den andre. Flera kvinnor 
berättade att de blivit bemötta av vården på ett sätt som inte varit tillfredsställande och 
upplevts som kränkande. Det gjorde att förtroendet för vårdkontakten skadades. Sammantaget 
berättade kvinnorna om hur viktigt det var att ha en bra relation med sin vårdpersonal för att 
kunna vara öppen med förlossningsdepressionen och genom det få en bra hjälp. Det kan vara 
svårt att öppna sig för personal om förlossningsdepressionen ifall relationen inte är trygg, 
utifrån upplevelsen av att felet ligger i dem själva och inte en sjukdom. Det skapar en rädsla 
för att bli dömd. 
 
Upplevelsen av att var en dålig mamma och vilja försvinna från den nya rollen som mor, 
beskrev flera kvinnor. Vissa valde att isolera sig från omgivningen då de inte orkade vara 
sociala. När de väl mötte andra människor, hade de ofta uppfattningen om att alla andra var 
friska och mådde bra. Det bekräftade att det var fel på dem själva då alla andra hanterade 
upplevelsen som nyblivna föräldrar på ett bra sätt. Det kan skapa en ond cirkel, vilket Beck 
och Alford (2008) uppger kan brytas genom att en yrkesverksam ger stöd åt klienten i 
reflektioner av sina egna tankar och erfarenheter. I mötet med den yrkesverksamme blir målet 
att slå hål på de modersmyter som påverkar kvinnan i hennes tankesätt. Bemötandet av den 
förlossningsdeprimerade kvinnan blir då avgörande. Att bekräfta hennes känslor utan att 
värdera eller döma samt få henne att inte känna sig ensam i sjukdomen är viktigt. Kvinnans 
syn på sig själv och sin omgivning behöver förändras för att hon ska få en tro på sin egen 
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förmåga som moder. Det är därför viktigt att de som möter kvinnan i vården har en kunskap 
kring hur förväntningar och modersmyten påverkar kvinnan under förlossningsdepressionen.  
 
Genomgående har resultaten visat på ett ökat behov av öppenhet, kunskap och förståelse om 
förlossningsdepression i samhället. Stödet för kvinnor som drabbats av förlossningsdepression 
finner vi främst via mödrahälsovård och barnavårdscentralen, där kvinnorna som intervjuats 
för denna studie beskrivit stödet från BVC som bland det viktigaste i deras process mot 
tillfrisknande. Ett gott bemötande, att vara lyhörd och lyssna på kvinnornas berättelser har 
beskrivits som viktiga egenskaper i mötet med kvinnorna. Många har beskrivit att BVC-
sköterskan varit någon som verkligen sett dem som individ och bekräftat deras känslor, det 
fanns en erfarenhet av möte med BVC-sköterskor som påvisat en god relationskompetens. 
Det fanns också beskrivningar av brister i vården för kvinnor som drabbats av 
förlossningsdepression. Det fanns erfarenheter av svårigheter att veta var man kan söka hjälp, 
svårigheter att bli sedd och avsaknad av ett hundraprocentigt skyddsnät där deprimerade 
nyblivna mammor kan fångas upp ett behov av samtalsgrupper har framförts både för kvinnan 
med pågående depression men även för de som genomgått samma sak. Önskan att kunna 
hjälpa andra drabbade med kunskap och stöd beskrevs av dom intervjuade kvinnorna som 
anledningen till att de ställde upp i studien. De kände ett behov av att vara öppna om sin 
förlossningsdepression och sina erfarenheter för att hjälpa andra.  På så sätt försökte de 
normalisera sjukdomen och minska känslan av avvikelse och skuld som kan uppkomma i 
samband med förlossningsdepression. 
 
Samtliga intervjupersoner har beskrivit en känsla av övermäktighet i hemmet och känslor av 
att inte räcka till som mor och axla ansvaret för hemmet, vilket vissa ansåg skulle kunna lösas 
med avlastningshjälp i hemmet. Det framkom att det föredragits om någon utomstående kom 
och hjälpte till framför att be en anhörig om hjälp. Att be om hjälp utifrån kan dock vara svårt 
på grund av den skuld och skam som förlossningsdepressionen burit med sig. Även 
modersmyten kan göra att kvinnan kan ha svårt att be om hjälp då den säger att modersrollen 
är naturlig och kvinnan ska känna lycka inför sitt barn, vilket gör att hon skuldbelägger sig 
själv (Fransén, 2003). Benkel et. al (2009) menar på att om man har haft tankar sedan 
barnsben att vilja klara sig själv kan uppfattningen bli att om man behöver hjälp av andra 
uppfattas man som svag och besvärlig. Det kan försvåra individens möjlighet att be om hjälp 
från anhöriga och professionella, då denna inte vill uppfattas som svag. Det beskrev också 
flera kvinnor ur ett annat perspektiv när de berättar om valet att medicinera eller inte. Viljan 
att bli frisk på egen hand, utan mediciner var ett sätt att försöka leva upp till bilden av en stark 
individ som klarar sig själv. Genom att medicinera krävdes det utomstående hjälp för att 
tillfriskna, då finns det risk att omgivningen uppfattar henne som svag. Att bemöta oviljan att 
medicinera och fundera över bakomliggande orsaker är därför viktigt i vårdkontakten för att 
kvinnan ska få rätt hjälp anpassad till hennes behov. 
 
Det har tagit olika lång tid för kvinnorna att få den hjälp de behövde från samhället för att bli 
tillfriskna. Även de som snabbt fått hjälp har beskrivit hur det främst varit anhörigas stöd som 
gjort att de sökt hjälp, men att det ändå varit svårt att veta var de kunde få hjälp. Det har varit 
svårt att hitta rätt i den djungel som vården kan upplevas vara och det har tagit tid innan de 
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hittat rätt instans för hjälp och stöd. Beck (2002) beskriver att vägen mot rätt behandling och 
stöd kan vara svår även efter att kvinnan vågat ta steget och sökt hjälp. Det beskrevs hur 
kvinnor kände att deras känslor ignorerades och att de kände sig besvikna, arga och 
förnedrade i mötet med vården. Vad var det som orsakade dessa svårigheter för kvinnorna i 
mötet med vården i samband med förlossningsdepression? Varför fick de inte den hjälp de så 
tydligt behövde? Både utifrån att de själva snabbt ska återhämta sig och må bra, men också 
utifrån att det finns forskning som visar på att även barnets utveckling påverkas under 
förlossningsdepression (Logsdon, Wisner & Pinto-Foltz, 2006). Det finns kunskap kring 
förlossningsdepression inom vården, men saknas det kunskap kring kvinnors benägenhet att 
söka hjälp? 
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8. Diskussion och slutsats 
Studiens resultat avspeglar att modersmyten i samhället skapar förväntningar hos kvinnan 
själv, men även i hennes omgivning. Att leva upp till dessa förväntningar under en 
förlossningsdepression är svårt vilket skapar känslor av skuld och skam. Kvinnor som drabbas 
av förlossningsdepression blir stigmatiserade och ser sig själva som avvikande. Informationen 
i samhället och från vården kring förlossningsdepression beskrivs som bristfällig och kvinnan 
kan känna sig ensam i sina tankar, vilket gör att det kan vara svårt att söka hjälp. Det finns 
behov av att förlossningsdepressionen uppmärksammas mer av vårdpersonal och möjlighet 
till stöd från anhöriga och vården blir avgörande. I processen mot tillfrisknande har vikten av 
ett gott bemötande och förståelse beskrivits som viktiga faktorer. 

I Sverige drabbades statistiskt sett ungefär 10 000 kvinnor av förlossningsdepression år 2015 
vi antar att det troligtvis finns ett stort mörkertal. Det krävs inte bara att dessa kvinnor 
uppmuntras att kliva fram och berätta om sin förlossningsdepression och förväntningar på 
mödrarskapet, samhället måste skapa ett klimat som gör det är accepterat och normalt att 
prata om. För att göra det behövs ämnet lyftas inte bara i vården utan på jobbet, skolan och i 
våra relationer. Att förlossningsdepression drabbar en så hög andel kvinnor efter förlossning 
gör att det är ett problem som måste uppmärksammas på samhällelig nivå. Det går inte att 
endast fokusera på orsaker hos den enskilda individen utan det är viktigt att ha i åtanke vilka 
inverkande faktorer som kan finnas i omgivningen och hur de påverkar kvinnan under 
sjukdomsperioden. Förlossningsdeprimerade kvinnor är en osynlig grupp som sällan 
uppmärksammas i samhället och det behöver ändras på. Det är vår personliga uppfattning och 
har även beskrivits av samtliga kvinnor i studien. 

Förlossningsvården inom många landsting i Sverige har länge påverkats negativt av 
nedskärningar och låg prioritet. Frågan har varit het inom politiken och i mediala 
sammanhang (Ahlberg, Nordlund, & Weichselbraun, 2016, 16 februari; Christensson, 2016, 3 
maj; Cwejman, 2016, 2 augusti; Harström, 2015, 21 augusti; Wallin, 2015, 20 oktober; 
Sommerstein, 2016, 4 februari). Det har inneburit att nyblivna mammor som ses som friska 
skickas hem så fort som möjligt och antas anpassa sig till rollen som nybliven mor relativt 
fort. Detta går hand i hand med myten om den goda modern, där moderskapet är något 
naturligt och kärleken kommer av sig själv. Det krävs inget stöd för egenskaper som är 
nedärvda och självklara. Men vad händer med dem som inte upplever den nya rollen som 
självklar, när moderskänslorna inte kommer och de genomgår en depressiv period? Vid en 
förlossningsdepression får kvinnan samma symptom som vid en vanlig depression, men 
samtidigt ska hon anpassa sig till en ny roll som mor, vilket är krävande och som ofta inte 
känns rätt då hon är sjuk. Förväntningarna på henne blir svårare att leva upp till vilket gör att 
kvinnan skulle kunna anses vara i en särskilt utsatt situation. Det är därför av stor vikt att hon 
fångas upp fort av vården och får det stöd hon behöver för att kunna återhämta sig. 

I studien har det framkommit hur en nybliven mor i dagens samhälle förväntas känna och bete 
sig. Synen på den goda modern har förändrats över tid, men ändras den tillräckligt fort?  
Numera är det vanligt att kvinnor förvärvsarbetar i samma utsträckning som män. Samtidigt 
som kvinnan arbetar och i många fall förväntas göra karriär, tyder vår studie på att 
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föreställningen om den goda modern faktiskt lever kvar. Vi anser att sambandet är tydligt. Det 
är en hög press på nyblivna mödrar utifrån dagens samhälle kombinerat med de förväntningar 
på modersrollen som varit närvarande sedan urminnes tider. Detta tycker vi inte minst blir 
tydligt vid en förlossningsdepression då även sjukdomen försvårar för kvinnan att leva upp till 
förväntningarna. Ska dagens och framtidens mödrar tvingas välja mellan karriär och 
familjeliv? Vi anser att frågan måste uppmärksammas i samhället och att den självklara bilden 
av att kvinnan ofta har det största ansvaret för barnen i familjen bör belysas, medvetengöras 
och ifrågasättas mer än vad den gör idag. Detta tror vi skulle gynna kvinnor och deras familjer 
inte bara under exempelvis en förlossningsdepression, utan även kvinnor i stort.   

Vad grundar sig avsaknaden av information och öppenhet i? Förlossningsdepression är ett 
begrepp som är känt inom mödravården och det finns helt klart god vård att få, vilket vi 
kunnat se i vår studie där kvinnorna i slutändan varit nöjda med mycket av den vård de fått. 
Det finns däremot stora brister inom vården och en av de största bristerna anser vi är att 
uppmärksamma och få rätt hjälp redan i ett tidigt stadie. Kvinnorna har ofta själva eller med 
anhörigstöd varit drivande för att få hjälp från sjukvården, det har krävts för att få rätt form av 
hjälp. Det har ibland varit svårt att veta var de ska vända sig och ansvaret har därför legat hos 
kvinnan och anhöriga att ta reda på var rätt hjälp fanns att få. Det finns kunskap inom vården 
om kvinnor med förlossningsdepression och om vilken vård som kan ges och om utlösande 
riskfaktorer. Vi anser dock att det fortfarande finns stora kunskapsluckor och 
utvecklingsmöjligheter. Vår studie belyser ytterligare en viktig orsak till 
förlossningsdepression som utgör måste lyftas vid utvärdering och behandling nämligen 
förståelse kring de krav och förväntningar som finns på den nyblivna modern både 
självgenererade och via omgivningen. Att minska kraven är ett viktigt steg mot att söka hjälp. 
Men det behövs också mer forskning kring hur förlossningsdeprimerade kvinnor ska fångas 
upp av vården. Hur ska deras behov uppmärksammas mer effektivt? Ett första steg anser vi är 
att våga prata om förlossningsdepression, ge information och normalisera dåligt mående i 
samband med förlossning. Det är inget ovanligt eller konstigt att må dåligt efter att ha fött 
barn, och det är viktigt att det budskapet även når fram till alla nyblivna mammor. Att inte 
behöva se sig själv som onormal kan göra att det blir lättare att prata om det dåliga måendet 
med en professionell och på så sätt få hjälp.  
 
Utifrån de resultat som framkommit i denna studie, ser vi behov av utveckling kring stödet för 
nyblivna mammor och främst mammor som drabbats av förlossningsdepression. Det önskas 
ett kompletterande stöd utöver det som intervjupersonerna har blivit erbjudna. Ett behov av 
avlastning i hemmet och hjälp med att ta viktiga kontakter beskrivs. Att få en god relation 
med den yrkesverksamme har också beskrivits som något avgörande. Utifrån detta anser vi att 
det behövs en yrkesverksam med en bred kunskap som samtidigt kan erbjuda rätt form av 
samtalsstöd. Det sociala arbetet beskrivs som frånvarande i stödet från samhället, samtidigt 
som en yrkesverksam med erfarenhet från det sociala arbetet skulle kunna uppfylla dessa 
behov. Det finns kuratorer inom kvinnosjukvården och därmed möjlighet till kontakt vid 
tidiga tecken på förlossningsdepression eller som terapi vid en utvecklad depression. Vi anser 
dock att det krävs ett tätare samarbete mellan MVC, förlossningsvården, BVC och kuratorer. 
Det skulle kunna leda till att symptom uppmärksammas tidigare och även att kvinnan får 



	   35	  

anpassad hjälp och stöd. Vi blev själva förvånade över hur stor avsaknaden av erfarenhet från 
möten med yrkesverksamma inom det sociala arbetet var. En kurator utgör ett stöd både som 
samtalskontakt, informatör och vid kontakter med exempelvis myndigheter. Vi anser att detta 
är något som skulle gynna kvinnan och vara ett gott komplement till den redan goda vården 
som finns på MVC och BVC. 
 
Det står klart utifrån resultat som framkommit, att det finns behov av att fortsätta lyfta 
information om förlossningsdepression och minska stigmatiseringen. Modersmyten som finns 
i samhället är ständigt närvarande, vare sig vi är medvetna om att den finns eller inte. I 
samband med en förlossningsdepression kan modersmyten bidra till ökad distinktion mellan 
verklighet och förväntningar och därigenom förstärka ohälsan. Det är därför viktigt att sprida 
information kring sjukdomen. Det finns också ett behov att vården som möter kvinnorna ska 
vara lyhörda och bekräftande för att de ska få ett gott stöd till tillfrisknande. Det är viktigt för 
både mor, barn och familj. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1: Inlägg i Facebookgrupper 
 
Hej! 
Jag har varit i kontakt med administratören för den här gruppen och fått tillåtelse av henne att 
lägga upp en fråga här. 
 
Jag heter Malin Törnell och studerar tillsammans med Elin Sjöström på socionomprogrammet 
vid Umeå universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats i socialt arbete om 
förlossningsdepression, ett ämne som vi tycker att det pratas allt för lite om. Vi vill studera 
tankar och upplevelser hos kvinnor som har haft förlossningsdepression och upplevelser av 
föräldraskapet.  
 
Vi är intresserade av att komma i kontakt och genomföra intervjuer med kvinnor över 18 år 
som varit drabbade av förlossningsdepression. Vi ser helst att du tagit dig ur eller upplever att 
du är på väg ur depressionen. Inom de närmsta veckorna skulle vi vilja genomföra intervjuer 
via telefon eller Skype, alternativt att vi träffas om det är möjligt. Självklart kommer du att 
vara anonym och inga namn eller uppgifter kommer att kunna härledas tillbaka till dig senare.  
 
Är du intresserad eller känner du någon som är intresserad av att veta mer och/eller ställa upp 
på en intervju får du gärna maila mig Malin på malin.xxxx@student.umu.se eller Elin på 
elin.xxxx@student.umu.se. Du kan också lämna en kommentar här med din mailadress så 
kontaktar vi dig. Tack på förhand och ha en bra dag! 
 
Med vänlig hälsning, 
Elin Sjöström och Malin Törnell 
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Bilaga 2: Inlägg på Familjeliv.se 
 
Hej! 
Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Umeå universitet och vi skriver just nu vår 
kandidatuppsats i socialt arbete. Uppsatsen kommer att handla om förlossningsdepression 
med särskilt fokus på mödrarnas upplevelser av detta. Vi tycker att förlossningsdepression är 
ett viktigt ämne att lyfta och vi vill göra det utifrån de drabbades egna perspektiv.  
 
Vi söker nu kvinnor över 18 år som drabbats av en förlossningsdepression och skulle kunna 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi ser helst att du tagit dig ur eller upplever att du är på 
väg ur depressionen. Vi skulle vilja genomföra intervjuerna inom de närmsta veckorna, 
antingen genom att vi möts alternativt över Skype/telefon beroende på vad som känns bäst för 
dig och vad som är genomförbart. Självklart kommer du att vara anonym och inga namn eller 
uppgifter kommer att kunna härledas tillbaka till dig senare. 
 
Är du intresserad eller känner du någon som är intresserad av att ställa upp på en intervju så 
får du gärna höra av dig till någon av oss, maila Malin på malin.xxxx@student.umu.se eller 
Elin på elin.xxxx@student.umu.se. Du är också varmt välkommen att höra av dig om du har 
några frågor eller funderingar kring studien i sig eller vad det skulle innebära att ställa upp på 
en intervju! Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Elin Sjöström och Malin Törnell.  
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Bilaga 3: Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi heter Malin Törnell och Elin Sjöström och studerar sjätte terminen på 
Socionomprogrammet vid Umeå universitet. Den här terminen har vi till uppgift att skriva en 
kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Vi har valt ämnet förlossningsdepression. Vi tycker att 
det är ett ämne som det pratas allt för lite om i samhället trots att det är så många som 
drabbas.  
 
Vi kommer att genomföra intervjuer med kvinnor över 18 år som berör ämnet 
förlossningsdepression. Syftet med studien är att undersöka egna upplevelser av 
förlossningsdepression hos mödrar som tidigare varit drabbade. Detta kopplat till moderns 
tankar och upplevelser av förväntningar och krav som uppkommer utifrån de förväntningar på 
moderskapet som kan finnas både på hos modern själv, men också i omgivningen.  
 
Vi ser helst att du tagit dig ur eller upplever att du är på väg ur depressionen. Om du 
medicinerar eller ej påverkar inte din möjlighet att delta. Vi kommer under oktober månad, 
eventuellt början av november, att genomföra intervjuerna Är det möjligt att träffas i närheten 
av Umeå gör vi gärna det, annars fungerar telefonintervjuer eller intervju via Skype lika bra, 
vi använder det sättet som du föredrar. Vi har möjlighet att utföra intervjuerna under dagtid, 
kväll och helg, det som passar bäst för dig där du har möjlighet att vara ifred och berätta i 
lugn och ro utan någon tidspress.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kommer att ha möjlighet att avbryta din medverkan till och 
med två veckor efter intervjun. Ingen information som har inhämtats innan dess kommer då 
att användas i studien. Om du känner redan under intervjun att du vill avbryta din medverkan 
och/eller vill ta en paus och fortsätta intervjun en annan dag får du självklart göra det. Vi 
kommer att spela in intervjun och radera inspelningen senast den 23 november då det är sista 
inlämningsdatum för kandidatuppsatsen. Endast vi kommer att ha tillgång till inspelningarna 
och de kommer endast att användas i syftet att skriva kandidatuppsatsen. 
 
Ditt namn kommer att fingeras i kandidatuppsatsen för att minimera risken att uppgifter ska 
kunna härledas tillbaka till dig.  
 
Vår handledare heter Anneli Kero och är universitetslektor vid Intuitionen för socialt arbete 
på Umeå universitet. Har ni frågor och funderingar går det också att kontakta henne. 
 
Vid frågor och funderingar, kontakta gärna oss: 
 
Malin Törnell    Elin Sjöström 
070-xx xx xxx    070- xx xx xxx 
 
Vänliga hälsningar, Malin Törnell och Elin Sjöström  
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Bilaga 4: Intervjuguide 
 
Inledning 
Kan du berätta lite kort om vem du är och hur din familj ser ut?  
Har du tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa innan du blev drabbades av 
förlossningsdepression? 
    

• Del 1: Graviditet och förlossning 
Hur upplevde du graviditeten?  
Hur upplevde du förlossningen?  
Blev förlossningen som du hade föreställt dig? 
 

• Del 2: Första tiden med barnet och förlossningsdepressionen 
Vilka känslor hade du första tiden med barnet? 
Hur fungerade matsituationen? 
Hur skulle du beskriva din förlossningsdepression?  
När förstod du att du hade förlossningsdepression och hur reagerade du då? 
Berättade du för omgivningen att du hade en förlossningsdepression? 
Hur tror du att omgivningen uppfattade dig under förlossningsdepressionen?  
Hur påverkade förlossningsdepressionen relationen med din partner? 
När kände du att det började vända? 
 

• Del 3: Förväntningar på föräldraskapet 
Vilka förväntningar på dig som mamma upplevde du att det fanns i samhället?  
Vilka förväntningar hade du på dig själv som mamma?  
Hur förväntade du dig att det skulle vara att bli förälder/flerbarnsförälder innan förlossning? 
Har potentiella förväntningar från dig själv och omgivningen påverkat dig då du var sjuk? 
 

• Del 4: Återhämtning 
Vilken hjälp och stöd har du fått från samhället för att bli friskare? 
Hur kom du i kontakt med det du upplevde var rätt hjälp för dig? 
Hur har du upplevt den hjälpen? 
Vad upplever du har varit viktigast i din process mot att bli frisk? 
Bästa sämsta hjälp? 
 

• Del 5: Nutid 
Hur mår du idag jämfört med hur du mådde under förlossningsdepressionen? 
Är du öppen med att du har haft en förlossningsdepression? Varför/varför inte? 
Upplever du att det talas om förlossningsdepression på ett annat sätt i nutid jämfört med när 
du var drabbad? 
Tror du att din förlossningsdepression har påverkat barnet på något sätt?  
Tror du att det påverkat relationen med ditt barn? 
Har det kommit några positiva erfarenheter ur din förlossningsdepression?  
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Bilaga 5: Kodningsschema 
 
Koder Kategorier Teman 
Man ska fota mycket första tiden med barnet 
Det är fult att ge ersättning  
Bebisar sover bara 
Tydlig bild över hur en familj ska fungera 
Omgivningen ska få komma på besök 
Andra mödrar hade det fantastiskt 
Deltagande i aktiviteter som nybliven 
mamma 
Långpromenader och öppna förskolan 
Det gamla livet ska vara kvar 
Hitta rollen som mamma tidigt 
Powerwalks med barnvagnen 
Mamman ska ha det största ansvaret 
Visa upp en fasad 
Alla andra var så lyckliga på Facebook 
Amningen ska vara något fantastiskt 

Det gamla livet ska 
fortgå som vanligt  

Förväntningar på hur en 
nybliven mor ska vara och 
känna är svåra att leva upp 
till 
 

Småbarnstiden ska vara jobbig men mysig 
Kärlek vid första ögonkastet 
Önskan om ett gulligt barn 
Lycka och njutning under småbarnstiden 
Barnet var önskat och efterlängtat, så allting 
ordnar sig 

En nybliven mor ska 
känna omedelbar 
kärlek och lycka 

Tanke om att vara svag och inte klara av att 
vara en bra förälder 
Barnet förtjänar en annan mamma 
Ifrågasättande av valet att bli förälder 
Skuldkänslor 
Ansvaret var för stort 
Rädd att göra fel som mamma 
Skam över att inte vilja sätta sitt barn främst 
Amning bidrog till panik eller ångest 
Vill försvinna 
Jag vill inte dö, men inte heller leva 
Saknad av livet innan barn 
En stark människa blir inte deprimerad 
Lämna ansvar på anhöriga 
Ville bara sova 
Övertygelse om att vara galen 
Självmordstanke 
Känna sig ensam 
Låg energinivå 
Avsaknad av initiativförmåga 
Sorg över förlorad första tid 
Alla andra klarar det men inte jag 
Avundsjuka på andra föräldrar 
Det var kaos hemma 

Förtvivlan och 
självanklagelser 
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Ingen kärlek från första stund 
Känsla av likgiltighet 
Jag tyckte inte om henne 
Bebisen förstörde relationen med 
storasyskonet 
Skuld på barnet 

Skuldtyngd på grund 
av förbjudna känslor 
mot barnet    

Att få prata om det 
Vikten av bra relation i vårdkontakt 
Bra stöd från BVC 
Stöd av anhöriga 
Oförståelse från psykakuten 
Inte samma förutsättningar beroende på 
kommun 
Rädsla för att dela med sig 
Bristfälligt förtroende för vården 
Lång väntan 
Dålig förståelse från kommun 

Förståelse och stöd 
betydelsefullt i 
vårdkontakten  
 

Öppenhet och kunskap i 
samhället för ökad 
benägenhet att söka hjälp 
 

Avsaknad av stöd från andra med samma 
erfarenhet 
Kompetent personal 
Föräldragrupper om förlossningsdepression 
Viktigt med bra uppföljning 
Viljan att hjälpa andra 
Positiv erfarenhet av skattningsskala 
Medicinsk behandling som vändpunkt 
Normalisering av dåligt mående som 
nybliven mamma 
Fokus på den fysiska hälsan 
Att hamna mellan stolarna 
Egen drivkraft 
Skamligt att äta medicin 
Fysisk avlastning 
Att bryta isoleringen 
Samtalsstöd som vändpunkt 
Sjukskrivning 

Kombination av stöd 
som hjälpt  
 

Välja bort medicinering 
Svårt att veta var man ska vända sig 
Svårt att upptäcka på BB 
Bristfällig information 
Fokus på amning 
Öppenhet i samhället 
Uppmärksamhet 
 

Behov av 
synliggörande  

 
 
 
 
 


