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”DET ÄR VÄL ALLTID BRA ATT PRATA MED NÅGON…?” 
Kvinnors upplevelser av stödjande samtal under graviditet, prenatal depression och moderskap 

 
Alexandra Begum 

 
 
 

Många kvinnor lider av nedstämdhet och depression under 
graviditeten. Det uppmärksammas inte alltid av personalen på 
mödravårdscentralen. Prenatal depression påverkar sannolikt både den 
gravida kvinnan och barnet negativt. Screening med självskattnings-
formuläret EPDS på mödravårdscentralen och erbjudande om 
stödjande samtal är ett sätt att fånga upp och hjälpa blivande mödrar. 
Syftet med studien var att beskriva några kvinnors upplevelser av sin 
livssituation, moderskapet och de stödjande samtal de blivit erbjudna 
under graviditeten. Syftet var också att ta reda på om och hur samtalen 
hade påverkat kvinnornas upplevda hälsa. Studien var kvalitativ och 
byggde på sex intervjuer. Resultatet visade att flera kvinnor saknade 
stöd i parförhållandet både innan och efter samtalen, men att de flesta 
var nöjda med samtalen och kände sig hjälpta och stärkta. Preventivt 
arbete med deprimerade gravida minskar sannolikt lidande både 
kortsiktigt och långsiktigt. Vikten av att screena mammor och stödja 
dem bör således uppmärksammas mer inom primärvården. 
 
Nyckelord: Prenatal depression, EPDS, stödjande samtal, moderskap.  

 
 

I n l e d n i n g 
 
Under alla tider har kvinnors1 tankar under graviditeten varit fyllda av både förväntan, 
farhågor, hopp och förtvivlan. En graviditet, i synnerlighet om det är första barnet, 
innebär både att träda in i en ny fas i livet men också att lämna en annan (Raphael-Leff, 
1992). Kvinnan kan ha funderingar över hur det nya livet med barn kommer att påverka 
henne, hennes partner, hennes ursprungsfamilj, vänner, arbetsliv etc (Brodén, 2004). 
Enligt Brodén (2004) förväntas dock kvinnor i vårt samhälle bara ge uttryck för positiva 
tankar och känslor. En långt gången graviditet och spädbarnstiden ses som en positiv tid 
där kvinnan ”borde” vara lycklig. Brodén (2004) menar att ambivalenta eller negativa 
känslor som undertrycks kan leda till att den gravida kvinnan känner en ökad oro eller 
får psykosomatiska symtom.  
 
Flera studier visar att 7-26 procent av alla gravida upplever en depression under 
graviditeten, en så kallad prenatal depression. Detta slår hål på myten om att 
graviditeten skulle vara en harmonisk tid (Hayes, Muller & Bradley, 2001; Spinelli & 
Endicott, 2003). Skälen till varför depression ska behandlas är kanske framförallt att 
minska det mänskliga lidandet. Men när det gäller deprimerade gravida och nyblivna 
mammor finns även andra viktiga aspekter (Misri & Duke, 1995). Flera studier har visat 

                                                             
1 Studien skrivs utifrån den blivande mammans perspektiv, därför skrivs kvinnan eller mamman fast det 
naturligtvis kan gälla båda föräldrarna. Partnerns perspektiv behandlas inte särskilt, då det faller utanför 
ramarna för uppsatsen. 
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att prenatal depression har negativa effekter på fostrets utveckling och på förlossningen 
(Sjöström, 2002; Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004), på kvinnans anpassning till 
moderskapet (Brodén, 2004), på mamma-barninteraktionen (Spinelli & Endicott, 2003; 
Hayes et al, 2001), på parförhållandet (Seimyr, Edhborg, Lundh & Sjögren, 2004; 
Matthey et al, 2004) och på den övriga familjen (Rubertsson & Waldenström, 2003). 
Det är även dubbelt så vanligt att kvinnan åter blir deprimerad nästföljande graviditet 
jämfört med kvinnor som inte har varit deprimerade under tidigare graviditeter 
(Josefsson, Berg, Nordin & Sydsjö, 2001; Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). Seimyr 
med medarbetare (2004) menar att det därför är viktigt att tidigt förebygga och upptäcka 
depression hos gravida kvinnor. I Sverige har alla rätt till en avgiftsfri mödravård. 
Vårdpersonalen har till uppgift att se till att både mamman och barnet mår bra under 
graviditeten (www.vardguiden.se). Barnmorskorna på mödravårdscentralerna i vårt land 
möter nästan alla blivande mammor under graviditeten. De har således möjlighet att 
identifiera prenatal depression hos de kvinnor som besöker dem (Svensson, 2003). 
Wickberg och Hwang (2001) hävdar att barnmorskorna har en viktig uppgift i att 
uppmärksamma de kvinnor som uppvisar depressiva symtom eller andra 
varningssignaler och erbjuda dem stöd. Författarna har sett att det finns en risk för 
längre och svårare depressionstillstånd om mamman inte får adekvat hjälp, även om de 
flesta depressioner av lättare slag går över inom ett par månader (Wickberg & Hwang, 
2001). Enligt Wickberg och Hwang (2003) samt Marks, Siddle och Warick (2003) har 
strukturerade stödjande samtal visat sig vara mest effektivt som en första insats för dem 
som inte behöver specialisthjälp.  
 
En ny identitet som mamma 
 
Ingen graviditet är den andra lik och alla kvinnor upplever sin graviditet olika. Om en 
och samma kvinna är gravid flera gånger kommer hon även att ha olika 
graviditetsupplevelser för varje ny graviditet. Människan är unik och fortsätter att 
utvecklas och förändras under hela sitt liv. Den gravida kvinnan befinner sig, som alla 
andra, i en kontext av emotionella, psykosociala och fysiska omständigheter vilket 
också påverkar hennes upplevelse av graviditeten (Raphael-Leff, 1992). Trots detta 
finns vissa likheter mellan alla gravida kvinnor genom alla tider och kulturer, enligt 
Raphael-Leff (1992). Från tidig ålder har vi till exempel lärt oss att var och en är 
separerade och äger sin egen kropp. Men under en graviditet hyser kvinnokroppen två 
personer. Detta lite absurda faktum väcker oftast olika funderingar hos den blivande 
mamman. Tankar som ”Kan jag skapa ett friskt barn?” eller funderingar kring vem det 
är som lever i magen är vanliga. I många olika kulturer finns ceremonier och ritualer 
som gör övergången från en livsfas till en annan lättare, t ex under puberteten eller 
graviditeten. Folken i de kulturerna använder sig av så kallade passageriter som 
underlättar för individen att anpassa sig till det nya och lite okända liv som väntar. Den 
äldre generationen guidar och vägleder den yngre. Det finns klara förväntningar och 
regler för hur man ska vara och bete sig (Raphael-Leff, 1992). Det är ett förhållningssätt 
som skiljer sig från den västerländska kulturen där var och en står ganska ensamma. Här 
finns få riter som markerar övergångar och underlättar för människor att gå från en 
livsfas till en annan (Brodén, 2004). Raphael-Leff (1992) menar att i vårt samhälle 
måste varje kvinna hitta sitt eget sätt att handskas med graviditeten och om den fullföljs, 
även med övergången till att bli mamma. Det är inte lika vanligt med vägledning från 
släkt eller vänner och många känner sig osäkra (Raphael-Leff, 1992). Stödet från det 
professionella nätverket blir därför viktigt om den blivande mamman känner ångest, oro 
eller är deprimerad (Brodén, 2004).  
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Graviditeten har ofta idealiserats i vårt samhälle och kvinnan har förväntats vara lycklig. 
Länge har man till exempel ansett att själva graviditeten skyddar kvinnan från psykisk 
ohälsa (Brodén, 2004). Ur ett psykoanalytiskt perspektiv har dock graviditeten setts som 
ett kristillstånd (Risholm-Mothander, 1994). Psykoanalytiker har bland annat beskrivit 
graviditeten som en regression i barnets tjänst. Det vill säga, den gravida kvinnan blir 
känsligare och mer mottaglig för psykologisk förändring (Brodén, 2004). Winnicott 
(1957) menar att tiden omkring förlossningen präglas av en extrem känslighet hos 
mamman. Denna ökade känslighet försätter kvinnan i ett transliknande tillstånd som 
Winnicott kallar ”den primära modersupptagenheten”. Enligt Winnicott (1957) sänker 
kvinnan sina så kallade psykiska försvar under graviditeten och hon blir därmed mer 
öppen för förändringar, vilket blir ett sätt att lära av gamla erfarenheter och mogna som 
person.  
 
Under graviditeten ska kvinnan skapa en egen ny identitet inför det kommande 
föräldraskapet. Processen ger, enligt Brodén (2004), nästan alltid upphov till 
ambivalenta känslor som måste hanteras på ett eller annat sätt. Varje blivande mamma 
ska under det här övergångsskedet hitta en personlig, praktisk och känslomässig lösning 
på hur hon kan förbereda sig inför föräldraskapet. Hur denna förberedelse ser ut beror 
bland annat på hur samhället ser ut, vilken kultur man lever i, vad man har för socialt 
nätverk, tidigare erfarenheter och förebilder. Alla övergångsperioder handlar om 
identitetsförändringar med både möjligheter, förluster, glädje och sorg. Samtidigt föds 
nya tankar och värderingar (Raphael-Leff, 1992, Brodén, 2004). Studier har visat att 
sådana vändpunkter orsakar emotionell dissonans, vilket tvingar individen att hitta nya 
lösningar på gamla tolkningar (Kestenberg, 1986). Det kan leda till psykisk utveckling 
och positiv förändring, att individen får ett nytt mognare perspektiv på sig själv och sin 
omgivning. Men det kan också upplevas som en kris med psykisk ohälsa som följd 
(Brodén, 2004, Risholm-Mothander, 1994). Graviditet kan sägas utgöra ett 
gränstillstånd mellan olika identiteter och varje graviditet kräver således en 
”ommöblering av inre resurser” (Raphael-Leff 1992). Enligt Stern (1998) tycks 
kvinnans personlighet genomgå en förändring under graviditeten och de första 
månaderna efter förlossningen. Denna förändring, som kan anses vara normal, kan 
märkas i hennes handlingsmönster och fantasier, den hjälper henne att ta hand om det 
nya barnet, tåla en viss monotoni efter förlossningen och öka hennes förmåga till empati 
och lyhördhet för andras behov.  
 
Oro över att bli mamma 
 
Oro är en del av livet och kanske en av de viktigaste drivkrafterna för vår överlevnad 
(Alfvén & Hofsten, 2005). Enligt Gunnar Bohman är det en förälders lott att vara orolig 
över sitt föräldraskap och är man inte orolig så borde det oroa (Föreläsning vid 
Stockholms universitet den 19/10-2005). Oron kan dock bli mer påtaglig redan innan en 
kvinna blir gravid, den kan ta överhanden och göra så att förmågan att njuta av tillvaron 
hämmas (Alfvén & Hofsten, 2005). Författarna hävdar att det är vanligt att oro föder 
skuldkänslor och vice versa, vilket kan skapa en negativ spiral av oro (Alfvén & 
Hofsten, 2005). I slutet av graviditeten är det vanligt att kvinnan känner en ökad 
rastlöshet och oro. Farhågor kring att barnet ska vara missbildat eller handikappat samt 
att barnet eller hon själv ska skadas eller dö under förlossningen är vanliga. Andra 
källor till oro kan vara tankar över den egna förmågan att skapa något bra eller tankar 
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om föräldraskap såsom funderingar över förmågan att bli en tillräckligt bra mamma 
(Brodén, 2004).  
 
Prenatal anknytning 
 
De teorier som finns om prenatal anknytning kommer ursprungligen från 
anknytningsteorin, vilken utgår från att alla föräldrar påbörjar relationen till sitt barn 
utifrån redan existerande föreställningar om föräldraskap. Denna ”inre arbetsmodell” av 
föräldraskap grundläggs redan i barndomen och skapas utifrån de erfarenheter de 
blivande föräldrarna själva har fått tillsammans med de egna föräldrarna. Den blivande 
mammans föräldrars beteendemönster förs således vidare till det barn hon bär på 
(Brodén, 2004). Brodén (2004) menar att kvinnor som har upplevt värme och lyhördhet 
från sin egen mor utvecklar en starkare känslomässig relation till sitt ofödda barn. Enligt 
Stern (1998) inkluderar mammans föreställning av barnet även henne själv som mor. 
Om mamman till exempel ser sig själv som kärleksfull tenderar hon att se sitt barn som 
snällt och medgörligt. Mammans relation till det ofödda barnet påverkas av hennes 
livssituation, personliga historia och upplevelse av graviditeten (Stern, 1998). Även 
kulturen och den sociala miljön påverkar anknytningsbeteendet (Raphael-Leff, 1992). 
Under graviditeten vidareutvecklas den prenatala anknytningen och skapar 
förutsättningar för utvecklandet av en känslighet för det egna unika barnet (Brodén, 
2004). Enligt Brodén (2004) handlar prenatal anknytning bland annat om förmågan att 
kunna sätta sina egna behov åt sidan till förmån för det ofödda barnet. 
 
Brodén (2004) menar att anknytningen till barnet kan ses som en livslång dynamisk 
process som påbörjas under graviditeten, blir mer intensiv under förlossningen når sin 
kulmen under första året, för att sedan ändra form och bli mindre observerbar i takt med 
att barnet blir mer självständigt. Brodén (2004) påpekar dock att mammans anknytning 
till barnet alltid finns kvar på ett latent plan och återaktiveras snabbt när barnet har det 
svårt. Detta sker även när barnet vuxit upp. 
 
De flesta blivande mammor påbörjar således en relation till sitt barn redan under 
graviditeten. En sådan relation underlättar övergången till föräldraskapet och gör oftast 
mamman bättre känslomässigt rustad att ta emot barnet efter förlossningen. En lyhörd 
mamma som förstår och kan tillgodose sitt barns behov är livsviktigt för det nyfödda 
spädbarnet (Brodén, 2004). Enligt Kestenberg (1986) påverkar den prenatala 
anknytningen till det ofödda barnet i hög grad den anknytning som kommer till stånd 
efter förlossningen.  
 
Under graviditetens första tre månader försöker kvinnan vänja sig vid tanken på att vara 
gravid. Allteftersom tiden går börjar den blivande mamman fantisera om själva barnet, 
hon börjar också uppmärksamma fosterrörelser och känna igen barnets sömn- och 
vakenhetscykler. Mamman blir mer nyfiken på sitt barn och börjar spontant tala om och 
till det. Fantasier om barnets utseende, kön och egenskaper samt kvinnans drömmar och 
planer för barnets framtid är uttryck för anknytningsbeteende hos den blivande 
mamman. (Raphael-Leff, 1992). Vartefter graviditeten fortskrider blir tankarna om 
barnet mer personliga, konkreta och engagerade. Strax innan förlossningen blir dock 
föreställningarna om barnet mer vaga igen och kvinnan upptas av tankar om den 
kommande förlossningen (Brodén, 2004).  
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Faktorer som påverkar den prenatala anknytningen 
 
Enligt Brodén (2004) utvecklas den prenatala anknytningen i takt med att graviditeten 
fortskrider. Detta betyder att den är tydligast under den sista trimestern. Studier visar att 
tidiga och tydliga fosterrörelser påverkar den prenatala anknytningen positivt 
(Eberhard-Gran, Tambs, Opjordsmoen, Skrondal & Eskild, 2004). Forskning har även 
visat att äldre gravida kvinnor har svårare att knyta an till sitt ofödda barn än yngre 
gravida kvinnor. Det kan finnas flera orsaker till detta, bland annat att kvinnan känner 
stark oro inför det faktum att risken för missfall och handikapp ökar med kvinnans ålder 
(Raphael-Leff, 1992). En av de viktigaste faktorerna som påverkar den prenatala 
anknytningen är enligt Misri, Kostaras och Fox (2000) vilket stöd och vilken omsorg 
kvinnan får av sin partner samt vilken tillfredsställelse hon känner i parförhållandet. En 
annan viktig faktor är det sociala stöd kvinnan upplever sig ha. Ett gott socialt nätverk 
är viktigt för kvinnans anpassning till graviditeten och för den prenatala anknytningen 
till barnet (Rubertsson & Waldenström, 2003). Condon (1993) har funnit att depression 
och ångest har stor negativ påverkan på kvaliteten på den prenatala anknytningen. 
Depression, ångest och stress hos modern påverkar inte bara hennes förmåga att knyta 
an till barnet hon bär på, det påverkar också hennes förväntningar och föreställningar 
om det. Även tankarna hon har om sig själv som mor påverkas negativt (Brodén, 2004).  
 
Studier visar att den gravida kvinnans tolkning av barnets beteende till stor del styrs av 
hennes inre representationer av barnet (Stern, 1998). Condons (1993) forskning har 
visat ett signifikant samband mellan prenatal och postnatal anknytning. Condon (1993) 
har till exempel funnit ett starkt samband mellan positiva känslor av ömhet för det 
ofödda barnet och motsvarande känslor för det nyfödda barnet. Det betyder att de 
föräldrar som är känslomässigt anknutna till barnet i magen kan föra över det till det 
verkliga barnet. Samtidigt såg Condon (1993) att de föräldrar vars prenatala anknytning 
var svag, hade svårt att knyta an till sitt nyfödda barn. 
 
Depression och nedstämdhet 
 
Inom sjukvården har man länge vetat att depressioner är vanliga, och man har anat att 
det är betydligt fler som är deprimerade än de som söker vård (Fahlén, 2003). Studier 
har visat att depression är 1½ till 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män och att den 
många gånger debuterar i barnafödande ålder (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). 
Symtomen på depression är individuella och kan variera mycket människor emellan, 
detta leder till att många inte får rätt diagnos vilket i sin tur försvårar en adekvat 
behandling. Den som är deprimerad kan känna sig nedstämd, olycklig och 
känslomässigt förlamad. Många upplever vardagen som hopplös eller meningslös och 
sig själva som värdelösa. Självanklagelser och skuldkänslor är vanliga. En del personer 
kan ha svårt att koncentrera sig. Vissa kan känna rastlöshet och ha svårt att sitta stilla 
medan andra knappt rör sitt ansikte eller kanske ler utan att känna glädje. Den som är 
deprimerad kan få plågsamma sömnsvårigheter där en del personer sover mer än vanligt 
medan andra inte kan somna trots att de känner sig utschasade. Några tappar aptiten 
medan andra äter mer än vanligt och går upp i vikt (Fahlén, 2003). Självmordstankar är 
vanligt förekommande. Självmord bland gravida och nyblivna mammor är dock 
ovanligt. Det finns dock två undantag och det är kvinnor som väntar och får döfödda 
barn och deprimerade gravida tonårsflickor. Hos dessa kvinnor är risken för självmord 
signifikant högre (Appleby, 1991; Misri & Duke, 1995).  
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Egentlig depression 
 
För att få diagnosen ”egentlig depression” måste man enligt den diagnostiska manualen, 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV) vara 
nedstämd eller ha tappat intresset för vardagliga aktiviteter under minst två veckor samt 
ha fyra av följande symtom nästan dagligen:  
* Aptitförändringar – med minskad eller ökad aptit varvid viktnedgång eller 

viktuppgång ses  
*   Sömnstörningar – där individen sover för mycket eller för lite nästan varje natt 
*   Ökad eller minskad motorisk aktivitet 
*   Brist på energi eller känsla av svaghet 
*   Skuldkänslor eller upplevelse av värdelöshet 
*   Minskad koncentration, störningar i tankeverksamhet eller svårigheter att fatta beslut 
*   Känsla av hopplöshet 
*   Återkommande funderingar på självmord eller tankar på döden 
(American Psychiatric Association, DSM-IV, 2000) 
 
Tillståndet ska inte kunna härledas till andra sjukdomsyttringar eller missbruk av olika 
slag. Depressionen anses utgöra en enstaka period om personen inte har varit 
deprimerad tidigare. Personer som tidigare haft två eller fler depressionstillstånd under 
minst två månaders tid anses ha återkommande, recidiverande depression, enligt DSM-
IV.  
 
Dystymi 
 
Ett tillstånd som liknar en mildare form av depression är dystymi. Personer som nästan 
dagligen känner långvarig nedstämdhet under två år eller mer är, enligt DSM-VI, 
dystyma. För att få diagnosen ska personen i fråga även ha minst två av följande 
symtom: aptitstörningar, sömnproblem, energibrist, nervärderande av den egna 
personen, koncentrationsproblem eller känslor av hopplöshet. Under den period som 
nedstämdheten har förekommit ska personen varit besvärsfri högst två månader åt 
gången. Även här gäller det att tillståndet inte kan förklaras med andra 
sjukdomsyttringar eller bruk av mediciner eller droger (American Psychiatric 
Association, 2000). 
 
Depression och nedstämdhet  i samband med graviditet och förlossning 
 
Enligt Seimyr med medarbetare (2004) har graviditet, förlossning och övergången till 
att bli förälder identifierats som en psykologisk sårbar tid för kvinnor. De menar att 
kvinnan genomgår en förändringsprocess där hon ska omdefiniera sig själv, sina 
relationer och professionella mål när hon ska till att bli mamma. Dessa processer följs åt 
av emotionella obehag, där mödrar har visat sig vara mer känsliga för depression än 
fäder (Seimyr et al, 2004). 
 
Barnet är beroende av att mamman ger det tid och omsorg. Det betyder att mamman 
måste vilja avstå från stora delar av sitt tidigare liv. Enligt Winnicott (1957) beror 
kvinnans förmåga att kunna se sitt barns behov och ta hand om dem på hur hon mår 
psykiskt. Om kvinnan känner sig någorlunda harmonisk underlättar det hennes förmåga 
att kunna se just sitt unika barn, anpassa sig till det, vårda det och tillåta sig att hysa 
starka kärleksfulla känslor till det kort tid efter förlossningen (Risholm-Mothander, 
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1994). Eftersom samspelet mellan föräldrar och barn till största delen formas av 
ömsesidigt känslomässigt engagemang är det ingen slump att de flesta genomgår en 
period av ökad känslomässig öppenhet då de väntar och får barn. Om det inte finns 
någon känslomässig tillgänglighet till barnet finns heller ingen möjlighet att skapa en 
fungerande relation till barnet, vilket barnet är beroende av för sin överlevnad och 
utveckling (Brodén, 2004).    
 
Prenatal depression 
 
Många känner till att kvinnor kan drabbas av depression efter förlossningen, så kallad 
postpartum depression. Intresset för postpartum depressioner har varit stort inom både 
forskning och i massmedia det senaste årtiondet (Wickberg & Hwang, 2003). Fokus har 
dock börjat ändras från postpartum depression till funderingar över spektrum av 
depressioner och ångestproblematik under prenatala perioden (Austin, 2003). Nyligen 
har man genom forskning börjat förstå att det även är relativt vanligt med depression 
under graviditeten och en mängd olika studier visar att prenatal depression, det vill säga 
depression under graviditeten till och med är vanligare än postpartum depression (se till 
exempel Evans, Heron, Frankomb, Oke & Golding, 2001; Josefsson et al, 2001; Hayes 
et al, 2001; Austin, 2003; Seimyr et al, 2004; Matthey et al. 2004; Eberhard-Gran et al, 
2004). 
 
Studier visar att mellan 7-26 procent av alla kvinnor lider av egentlig depression under 
graviditeten. Så höga procentsatser indikerar ett signifikant hälsoproblem för de gravida 
kvinnorna och deras familjer. Det är även en utmaning för de kliniker som ska hjälpa 
dem (Hayes & Muller, 2004). Enligt Hayes med medarbetare (2001) kan de kvinnor 
som upplever prenatal depression delas upp i två grupper där 10-15 procent uppfyller 
DSM kriterierna för egentlig depression (varav 1-2 procent av dessa kvinnor utvecklar 
psykos) och 35 procent upplever nedstämdhet i så hög grad att det påverkar deras 
förmåga att fungera i vardagslivet. Särskilt upplevs uppgiften att utveckla de sociala och 
emotionella banden mellan mamma-barn som påfrestande. Författarna menar att om 
man bara går efter DSM´s kriterier för depression hamnar alla de kvinnor som inte 
uppfyller kraven i skymundan. Dessa kvinnor kan dock vara mycket påverkade av 
nedstämdhet i deras vardagsliv. Kvinnorna uppmärksammas inte och de söker heller 
inte hjälp på samma sätt för att de inte anser att de har tillräckligt stora problem (Hayes, 
Muller & Bradley, 2001). 
 
Orsaker till prenatal depression 
 
Forskning pekar på en mängd olika orsaker till varför vissa kvinnor blir deprimerade 
under graviditeten. Bilden är komplex och det är många olika samverkande faktorer 
som påverkar kvinnans psykiska välmående och hälsa (Rubertsson & Waldenström, 
2003). Vissa riskfaktorer är kopplade till tidigare graviditeter, såsom att kvinnan 
tidigare har förlorat ett barn genom abort eller missfall (Nicolson, 1990; Austin, 2003; 
Matthey et al, 2004) eller att hon har haft negativa förlossningserfarenheter (Matthey et 
al, 2004).  
 
Andra studier visar att bristen på socialt stöd är starkt korrelerat med prenatal 
depression (Nicolson, 1990; Spinelli & Endicott, 2003; Rubertsson & Waldenström, 
2003). Seimyr med medarbetare (2004) fann att antalet personer den gravida kvinnan 
har att vända sig till korrelerar med hur deprimerad hon är. Ett stort socialt nätverk 
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påverkar den psykiska hälsan positivt. Det sociala stödet är bland annat viktigt för 
anpassningen till det kommande moderskapet och för anknytningen till barnet under 
graviditeten (Brodén, 2004). I Sverige har man funnit en hög frekvens av prenatal 
depression hos både förstföderskor och omföderskor som har ett annat modermål än 
svenska (Rubertsson & Waldenström, 2003; Wickberg & Hwang, 2003; Brodén, 2004). 
Det kan bero på att många lever isolerade utan sin släkt nära sig och utan annat 
stödjande nätverk (Brodén, 2004). Marks med medarbetare (2003) såg att postpartum 
depression minskar hos förstföderskor om kvinnorna under graviditeten får träffas i 
grupp en gång i månaden så att barnmorskan och gruppen kan ge ett socialt stöd.  
 
Dålig relation till sin partner, konflikter, misshandel eller bristande stöd från partnern är 
starkt signifikant relaterad till prenatal depression (Brown & Harris, 1978; Rubertsson 
& Waldenström, 2003; Wickberg & Hwang, 2003; Matthey et al, 2004; Eberhard-Gran 
et al, 2004). Även avsaknad av en parrelation är en betydelsefull riskfaktor (Nicolson, 
1990). Seimyr med medarbetare (2004) konstaterar att många blivande fäder inte 
uppmärksammar deras partners depression. Forskarna finner det märkligt att ingen 
blivande pappa i deras studie rapporterar kvinnans hälsoproblem som en stressande 
händelse i livet.  
 
Krav på att ta hand om barn (Seimyr et al, 2004) och ett stort barnantal, det vill säga tre 
eller fler barn under 14 år är ytterligare riskfaktorer för utvecklandet av prenatal 
depression (Brown & Harris, 1978; Wickberg & Hwang, 2003; Spinelli & Endicott, 
2003). Ekonomiska bekymmer (Nicolson, 1990) eller arbetslöshet (Brown & Harris, 
1978) är andra faktorer som negativt påverkar den gravida kvinnans psykiska hälsa, 
liksom om hon har en låg utbildning eller att hon är tonåring (Spinelli & Endicott, 2003; 
Wickberg & Hwang, 2003). 
 
Brown och Harris (1978) samt Wickberg och Hwang (2003) har funnit att traumatiska 
händelser och förlust av sin mamma före 11 års ålder kan bidra till prenatal depression. 
Ett forskningsresultat som förvånade Spinelli och Endicott (2003) var att kvinnor som 
varit utsatta för barnmisshandel hade större risk för att drabbas av depression och 
suicidala tankar under graviditeten. Andra förluster eller stressande livshändelser som 
skett precis innan eller under graviditeten kan också förstärka risken för prenatal 
depression (Rubertsson & Waldenström, 2003; Wickberg & Hwang, 2003; Matthey et 
al 2004; Eberhard-Gran et al, 2004).  
 
Flera studier pekar på att risken för prenatal depression ökar om den gravida kvinnan 
eller någon i hennes familj tidigare har varit deprimerad (Nicolson, 1990; Wickberg & 
Hwang, 2003; Austin, 2003). Matthey med medarbetare (2004) har funnit att kvinnans 
personlighet, hennes benägenhet att oroa sig eller få ångest, hennes självförtroende, 
livshistoria samt hennes stämningsläge under graviditeten också har betydelse.  
 
Blues 
 
Blues, ett svåröversatt engelskt ord, kan sägas vara de fluktuerande känslor av sorg, 
rastlöshet, förvirring, irritabilitet, ångest, oro, sömnstörningar med mera, som drabbar 
nyblivna mammor några dagar efter förlossningen (Field, 1998). Enligt Wickberg och 
Hwang (1996) talas det ibland om två faser. Den första fasen kännetecknas av att 
kvinnan mest gråter. Därefter följer nästa fas då kvinnan under en period får olika av 
ovan nämnda symtom som uppträder i olika kombinationer i varierande grad för varje 
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enskild kvinna. Bluesen är som värst omkring fem dagar efter förlossningen och brukar 
gå över ungefär 10 dagar efter förlossningen. Studier pekar på att så många som 80 
procent av alla nyförlösta kvinnor känner av detta (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). 
Orsakerna är ännu inte helt klarlagda. Den antas dock bero på de hormonförändringar 
som uppstår efter förlossningen, eftersom så många kvinnor känner av den. Vidare har 
studier inte kunnat påvisa några starka samband mellan blues och sociala eller psykiska 
orsaker (Wickberg & Hwang, 2003). Symtomen kan sägas vara milda och skiljer sig 
både kvalitativt och kvantitativt från depression där mamman oftast genomgående 
upplever nedstämdhet och sorg. En mamma som känner någon form av blues kan i de 
flesta fall även känna glädje och lycka (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). Symtomen 
kan dock vara början till en depression eller psykos (Wickberg & Hwang, 2003). 
Moses-Kolko och Kraus Roth (2004) menar att det är viktigt att bevaka de kvinnor som 
fortfarande uppvisar symtom efter två veckor, eftersom cirka 25 procent av de 
kvinnorna forstätter att må dåligt och utvecklar depression. 

 
Postpartum depression 
 
Tiden efter förlossningen har visat sig vara en period i många kvinnors liv som innebär 
ökad psykologisk sårbarhet (Wickberg & Hwang, 2003). Postpartum depression, det vill 
säga en depression efter förlossningen, är den allra vanligaste psykiatriska 
komplikationen av barnafödande (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). Postpartum 
depression kan variera i svårighetsgrad från lättare depressiva symtom till en mer 
uttalad depression som uppfyller DSM-kriteriet för diagnosen ”egentlig depression” 
(Wickberg & Hwang, 2003). Depressionen kan vara en fortsättning på det ovan nämnda 
bluestillståndet men är mer djupgående och långvarig (Mödra- och barnhälsovården i 
Uppsala, 2002). Enligt den engelske psykiatrikern John Cox och hans medarbetare 
(1997) är följande faktorer relaterade till postpartum depression: nedstämdhet, 
sömnstörningar, skuldkänslor, tankar på att göra sig själv eller barnet illa, avvisande av 
barnet, brist på lustkänslor, aptitavvikelser, koncentrationssvårigheter och oro eller 
ångest. Dessa symtom yttrar sig på olika sätt hos olika mammor. Antalet nyblivna 
mammor med depression eller tecken på depression under de första månaderna efter 
förlossningen är cirka 10-20 procent, en frekvens som är lika stor i Sverige som i andra 
västerländer (Hayes et al, 2001; Josefsson et al, 2001; Wickberg & Hwang, 2003; 
Matthey et al, 2004). Depressionen utvecklas gradvis och kan vara svårt att särskilja 
från den utmattning och de känslomässiga svängningar som de allra flesta nyblivna 
mammor upplever (Wickberg & Hwang, 2003). Utan behandling kommer 30-50 procent 
av dessa kvinnor att förbli deprimerade under det första spädbarnsåret (Matthey et al, 
2004).  
 
Riskfaktorer 
 
Orsakerna till varför vissa kvinnor blir deprimerade postpartum är ännu inte helt 
kartlagda. Forskning pekar på en mängd olika faktorer som kan medföra ökad 
känslighet för postpartum depressioner. En av de största riskerna verkar dock vara 
tidigare depressioner (Ferguson et al, 1996). Flera studier visar att mellan 33-50 procent 
av alla mödrar med postpartum depression också har varit deprimerade under 
graviditeten eller tidigare i livet (Josefsson et al. 2001; Wickberg & Hwang, 2003; 
Matthey et al, 2004; Hayes & Muller, 2004). Enligt Seimyr med medarbetare (2004) 
korrelerar postpartum depression med psykosociala faktorer som kan upptäckas under 
graviditeten. Trots detta, och trots att det har gjorts många försök, finns det fortfarande 
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inte något som kan förutsäga postpartum depression under graviditeten. Austin (2003) 
menar att det inte är förvånade eftersom det dels är ett orealistiskt mål att förutsäga en 
depression 6-12 månader i förväg, dels för att det finns så många olika variabler som 
kan påverka huruvida en kvinna blir deprimerad postpartum eller inte. Hayes och 
Muller (2004) konstaterar dock att de flesta riskfaktorer för postpartum depression med 
all sannolikhet påverkar kvinnan redan under graviditeten.  
 
Riskfaktorer för utvecklandet av postpartum depression kan vara att graviditeten varit 
oplanerad eller stressande negativa livshändelser såsom dödsfall, allvarlig sjukdom, 
olyckor eller skada hos anhörig (Edhborg, Seimyr, Lundh, & Widström, 2000; 
Rubertsson & Waldenström, 2003; Eberhard-Gran et al, 2004; Hayes & Muller, 2004). 
Enligt Oscarson (2000) kan det finnas ett samband mellan sköldkörteldysfunktion och 
postpartum depression. 
 
Lågt självförtroende har visat sig vara en riskfaktor för utvecklandet av postpartum 
depression hos förstföderskor. Att bli mamma för första gången kräver oftast av kvinnan 
att hon ska lära sig nya färdigheter relativt fort. Studier pekar på att kvinnor med dåligt 
självförtroende attribuerar negativa händelser till sig själva, medan kvinnor som själva 
anser sig ha ett gott självförtroende attribuerar negativa händelser till andra (Matthey et 
al, 2004; Hayes & Muller, 2004). Matthey med medarbetare (2004) fann att kvinnor 
med låg självförtroende anser sig vara mindre kompetenta mammor än kvinnor med gott 
självförtroende. Hayes och Muller (2004) och Seimyr med medarbetare (2004) har sett 
att barnets temperament och barnvaktsstress också kan bidra till depression efter 
förlossningen. 
 
Många studier pekar på att det sociala nätverket har en stor påverkan på kvinnors 
psykiska välbefinnande. Kvinnor som upplever att de inte har något socialt stöd eller ett 
socialt nätverk drabbas i högre utsträckning av postpartum depression än de som har ett 
gott socialt stöd (Seimyr et al, 2004; Hayes & Muller, 2004; Chrisholm et al, 2004). 
Chrisholm med medarbetare (2004) har funnit att kvinnor med dåligt socialt stöd har 
mer kontakt med hälso- och sjukvåden efter förlossningen än de som har 
tillfredsställande socialt stöd. Konflikter med andra familjemedlemmar, vänner, grannar 
eller problem på jobbet och ekonomiska bekymmer är åter andra faktorer (Eberhard-
Gran et al, 2004; Seimyr et al, 2004; Hayes & Muller, 2004). Relationsproblem och 
dåligt stöd av partnern har också visat sig vara en stark bidragande orsak till postpartum 
depression (Rubertsson & Waldenström, 2003; Eberhard-Gran et al, 2004; Hayes & 
Muller, 2004). Matthey med medarbetare (2004) konstaterar i sin forskning att många 
kvinnor saknar emotionellt stöd efter förlossningen.  
 
Precis som med prenatal depression har en ökad frekvens av postpartum depressioner 
iakttagits hos kvinnor med annat modersmål än svenska (Rubertsson & Waldenström, 
2003, Brodén, 2004). Som tidigare nämnts pekar vissa studier på att postpartum 
depression kan vara en konsekvens av det västerländska samhället och vår livsstil 
(Raphael-Leff, 1992; Mödra- och barnhälsovården i Uppsala läns landting 2002, 
Brodén, 2004). Stödet hos nyblivna föräldrar är litet och den som är hemma med barnet, 
i de flesta fall mamman, kan känna sig isolerad. Moderskapet i sig har heller inte någon 
hög status i samhället där kvinnan förväntas vara produktiv och ekonomiskt oberoende. 
Vidare uppmärksammas som regel inte moderns psykiska hälsa speciellt inom vare sig 
mödra-, förlossnings- eller barnhälsovården. Kvinnor kan ha omvälvande upplevelser 
efter förlossningen som ingen lägger märke till eller hjälper dem att bearbeta (Mödra- 
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och Barnhälsovården i Uppsala läns landsting, 2002). Nicolson (1990) menar att själva 
upplevelsen av moderskapet i sig och de krav som uppstår i samband med att barnet 
kommer kan spela en signifikant roll i utvecklandet av postpartum depression. 
 
Postpartum depressionens efterverkningar 
 
En depression postpartum skiljer sig från många andra depressionstillstånd på så vis att 
hela familjen redan befinner sig i en stor och känslig omställningsperiod i livet med 
exempelvis rollförändringar. För kvinnan kan det vara svårare att känna självförtroende 
och trygghet i sin nya mammaroll. Som nybliven mamma kan det också kännas som en 
stor sorg när hon inte kan glädjas åt det som ses som en av det största händelserna i 
hennes liv. En mamma som blivit deprimerad postpartum riskerar dessutom att återfalla 
i depression senare i livet, särskilt i samband med flera barnafödslar (Wickberg & 
Hwang, 2003). Studier har därtill visat att en depression efter förlossningen som blir 
långvarig får negativa följder både för barnet och parförhållandet (Mödra- och 
Barnhälsovården i Uppsala läns landsting, 2002; Wickberg & Hwang, 2003; Seimyr et 
al, 2004; Matthey et al, 2004). Matthey med medarbetare (2004) fann att det inte bara är 
anknytningen som påverkas negativt, utan även utvecklingen av barnets kognitiva, 
sociala och emotionella utveckling hämmas. I Seimyr med medarbetares (2004) 
forskning framkom att postpartum depression inte bara påverkar känslan av moderskap 
negativt utan även amningen påverkas negativt. Enligt Matthey med medarbetare (2004) 
löper också kvinnans partner större risk att drabbas av depression. Både männen och 
kvinnorna upplevde att samlivet påverkades negativt av kvinnans depressiva 
sinnesstämning, enligt Seimyr med kollegor (2004). Forskarna fann emellertid att de 
deprimerade kvinnornas partner inte var mer involverade i omvårdnaden av barnet än 
andra pappor och att de inte heller var påverkade i sin papparoll (Seimyr et al, 2004). 
Studier har även visat att mammor oftare ser sig själva som ansvariga för att den övriga 
familjen mår bra (Scattolon & Stoppard, 2000). Crowley Jack (2000) och Scattolon och 
Stoppards (2000) studier visar att kvinnor känner sig själviska när de tar tid för sig 
själva. Wickberg och Hwang (2003) konstaterar dock att de flesta nyblivna mammor är 
mer mottagliga för hjälp än vid andra tidpunkter i livet och att de oftare har kontakt med 
olika stödsystem, t ex mödra- och barnhälsovården.  
 
Puerperal psykos  
 
Det allvarligaste psykiska tillståndet, psykos, är relativt ovanligt bland nyblivna 
mammor. Studier visar att cirka 1-2 kvinnor per 1000 förlossningar drabbas. Psykosen 
uppträder i regel 2-3 veckor efter förlossningen. Orsakerna är ännu inte helt fastlagda. 
Symtom på att den nyblivna mamman har drabbats av en psykos kan vara att hon 
förlorar verklighetskontakt, är förvirrad, deprimerad, paranoid och/eller har 
vanföreställningar. Hon kan vara manisk och aggressiv. Tankar på att skada sig själv 
eller sitt barn förekommer relativt ofta. Kvinnan har vanligtvis ingen sjukdomsinsikt. 
Insjuknandet kommer hastigt och det råder oftast ingen tvekan om att behandling måste 
sättas in snabbt. Tillståndet kräver antipsykotisk eller antidepressiv medicinering och 
ofta läggs mamman in på psykiatrisk klinik. De flesta tillfrisknar inom 2-3 månader 
(Wickberg & Hwang, 2003; http://www.neuroscience.bham.ac.uk/research/app/faq.htm) 
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Hypertyroidism 
 
Med hypertyroidism menas att sköldkörteln producerar för mycket hormon, ett tillstånd 
som kan uppstå i samband med graviditet och barnafödande. Kvinnor med en ökad 
sköldkörtelproduktion kan uppvisa såväl depressiva som mer maniska symtom. Dessa 
symtom kan komma så sent som 6-8 månader efter förlossningen (Wieck et al, 1991).  
 
Olika etiologi? 
 
Vissa forskare hävdar att depression under graviditeten och depression efter 
förlossningen beror på olika faktorer (Hayes & Muller, 2004). Josefsson  med 
medarbetare (2001) menar att det faktum att det verkar finnas ett samband mellan 
prenatal och postpartum depression för vissa kvinnor men inte för andra, stödjer 
antagandet att det är olika etiologier eller depressioner. Enligt Hayes och Muller (2004) 
samt Wieck med medarbetare (1991) påverkar distinkta neuroendokrina vägar 
kvinnornas erfarenheter vilket skulle innebära att olika delar av hjärnan påverkas 
beroende på om det handlar om prenatal depression eller postpartum depression.  
 
Kvinnans psykiska hälsa påverkar graviditeten och barnet 
 
Den gravida kvinnans hälsa och sinnesstämning kan påverka både graviditeten och det 
väntade barnet på olika sätt. Flera studier visar att stress, ångest och depression under 
graviditeten kan vara skadligt för barnet i magen. Vissa studier visar att prenatal 
depression och stress under graviditeten till och med kan ha större negativ effekt på 
barnet i ett längre tidsperspektiv än postpartum depression (Holden, 1991; Misri & 
Duke, 1995; Josefsson, et al, 2001). En depression under graviditeten kan ge både 
direkta och indirekta effekter på barnet. Enligt Sjöström (2002) kan den blivande 
mammans känsloläge till exempel påverka barnet i magen genom hormonella och 
neurala transmittorer vilka ger förändringar i moderns blodcirkulation och 
immunsystem. Vidare kan stress och depression i slutet av graviditeten leda till 
prematurfödsel, komplicerade förlossningar och kejsarsnitt samt låg födelsevikt hos 
barnet (Spinelli & Endicott, 2003; Wickberg & Hwang, 2003; Brodén, 2004). De 
nyfödda barnet brukar dessutom må sämre och får i regel vistas längre tid på 
neonatalavdelningen (Spinelli & Endicott, 2003). Enligt Moses-Kolko och Kraus Roth 
(2004) kan stress under graviditeten leda till att barnet får kognitiva svårigheter i 5-
årsåldern. En orsak till det är att det blir sämre blodflödesgenomströmning i 
moderkakan vid stress, vilket på lång sikt påverkar barnets hjärna och utvecklingen av 
den så kallade HPA-axeln (Marks et al, 2003; Wickberg & Hwang, 2003).  
 
Vad gäller depression och ångest hos den gravida kvinnan har forskare kunnat påvisa 
neurologiska avvikelser på EEG som mäter frontallobsaktiviteten på barn till depressiva 
mammor (Spinelli & Endicott, 2003). I en annan studie framkommer det att foster hos 
gravida kvinnor med prenatal depression har ett distinkt hjärtmönster som är 
stressrelaterat. Detta hjärtmönster återgår inte till det normala när mamman inte är 
stressad, vilket i längden kan påverka barnets temperament och beteende (Moses-Kolko 
& Kraus Roth, 2004).  Vidare har dessa barn lägre födelsevikt och sämre 
regleringsförmåga under nyföddhetsperioden (Brodén, 2004). Även Austins studier 
(2003) pekar på att mammans psykologiska hälsa och välbefinnande under den senare 
delen av graviditeten har en stor påverkan på barnets beteende och mentala hälsa. 
Mammor som varit deprimerade under graviditeten tenderar att få gnälligare och 
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oroligare barn. Barnen har även en högre irritabilitet vid 3 månaders ålder. De är också 
mer tillbakadragna och svårare att trösta (Austin, 2003; Brodén, 2004). 
 
Forskning har visat att prenatal depression försvårar kvinnans övergång till 
föräldraskap. Det är till exempel vanligare med relationsproblem med barnet om 
mamman varit deprimerad under graviditeten (Wickberg & Hwang, 2003; Sjöström, 
2002). Seimyr med kollegor (2004) fann att kvinnor med höga EPDS poäng under 
graviditeten ammade mindre och upplevde amningen mer negativt, än kvinnor med låga 
EPDS poäng. Studier visar att en framgångsrik behandling mot prenatal depression 
under graviditeten med all sannolikhet minskar risken för postpartum depression efter 
förlossningen (Austin, 2003; Brodén, 2004). Detta är betydelsefullt eftersom Seimyr 
med kollegor (2004) har funnit att det finns en stark korrelation mellan 
depressionstendenser i slutet av graviditeten och depressionstendenser två månader efter 
förlossningen och ett år postpartum. Detta åskådliggör hur kvinnor med prenatal 
depression ofta får fortsatta svårigheter som följer med i den postnatala perioden 
(Austin, 2003).  
 
Underdiagnostisering 
 
Det är vanligt med underdiagnostisering av prenatal depression och det finns flera 
anledningar till att prenatal depression inte uppmärksammas (Webster et al, 2003). 
Studier pekar på att depression under graviditeten ofta inte diagnostiseras eller upptäcks 
på grund av att symtomen normaliseras av både kvinnan och av vårdspersonalen 
(Gamell & Stoppard, 2000). Den gravida kvinnan kan ha svårt att sätta ord på sitt 
tillstånd och ser symtomen som en del av graviditeten (Misri & Duke, 1995, Seimyr et 
al, 2004; Webster et al, 2003). En del kvinnor uppger inte spontant att de känner sig 
deprimerade utan framhåller istället att de genomgått en förändring och att de inte 
känner igen sig själva (Cox et al, 1997). Vårdpersonalen kan också förväxla de 
neurovegetativa tecknen och symtom som karaktäriserar depression, såsom 
aptitförändringar och trötthet, med graviditetssymtom (Moses-Kolko & Kraus Roth, 
2004). Resultatet blir att både den gravida kvinnan och vårdpersonal ofta inte är 
medvetna om när depressionen började och att den fortskrider (Misri & Duke, 1995). En 
normal graviditet åtföljs dock inte av de kognitiva och affektiva symtom som 
förknippas med depression. Gravida kvinnor har inte heller samma rörelsehämning och 
problem med att fungera i vardagen som vid en depression. De dagliga känslorna av 
skuld och hopplöshet förekommer normalt inte i samma utsträckning under en graviditet 
som vid en depression (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004).  
 
Andra orsaker till att inte prenatal depression upptäcks kan vara att mamman känner 
skuld och skam över sina tankar och känslor när hon tycker att hon borde vara lycklig 
(Barnett & Parker,1986). Enligt Seimyr med medarbetare (2004) nämner få kvinnor de 
professionella som några de kan få tröst och socialt stöd hos. För vårdpersonalens del 
kan det vara så att de håller fokus enbart på babyn och därför inte uppmärksammar den 
blivande mammans signaler om att hon mår dåligt (Barnett & Parker, 1986). Edhborg 
med medarbetare (2000) menar att det ur en sociologisk synvinkel finns en tendens i 
vårt samhälle att se depression hos gravida och nyblivna mammor som ett 
anpassningsproblem. Det vill säga kvinnan får problem med att anpassa sig till sitt 
förändrade liv, men det går över bara hon får tid att väja sig (Edhborg et al, 2000). Misri 
och Duke (1995) anser därför att det är viktigt att införa rutinmässig screening för att 
upptäcka, diagnostisera och behandla depressionen tidigt. Marks med medarbetare 
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(2003) menar att det är angeläget att dessa kvinnor får hjälp eftersom det faktiskt går att 
identifiera dem.  
 
Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS 
 
Screeningsverktyg är viktiga både för den gravida kvinnan och vårdpersonalen då de 
kan identifiera symtom hos kvinnor som inte visar att de är deprimerade utåt (Moses-
Kolko & Kraus Roth, 2004). Det självskattningsformulär som oftast används för att 
screena och upptäcka depressiva symtom efter förlossningen är Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS) eller Edinburgh Depression Scale (EDS) som det också kallas 
om det ges under graviditeten (Murray & Cox, 1990). EPDS är ett 
självskattningsformulär som togs fram av den engelske psykiatern John Cox och hans 
kollegor på 80-talet. Från början var det tänkt att ges enbart till nyblivna mödrar, men 
nu är det även validerad att användas under graviditeten (Hayes & Muller, 2004). EDS 
är för övrigt det enda självskattningsformulär som har validerats att användas på gravida 
kvinnor (Spinelli & Endicott, 2003). Formuläret är enkelt att administrera, tar bara 
några minuter att fylla i och accepteras lätt av både kvinnan och personalen som 
handhar det (Josefsson et al, 2001). Det krävs ingen speciell psykiatrisk utbildning för 
att administrera formuläret eller tolka resultatet (Cox et al, 1997). EPDS består av tio 
påståenden som den gravida eller nyblivna mamman ombeds ta ställning till. Hon ska 
därefter stryka under de påståenden som bäst motsvarar hennes känslotillstånd under de 
senaste sju dagarna (Wickberg & Hwang, 1996). De flesta påståendena mäter 
nedstämdhet så kallade dysforiska känslor. Ett par påståenden mäter ångest medan 
skuldkänslor, självmordstankar och känsla av att inte klara av vardagen (”not coping”) 
mäts med ett påstående var (Josefsson et al, 2001). Varje påstående poängsätts sedan 
utifrån en 4-gradig skala (0-3). Dessa poäng adderas därefter ihop. Kvinnan kan således 
få minst 0 och högst 30 poäng (Oscarsson, 2000). Skalan mäter intensiteten i de 
upplevda depressiva symtomen under de senaste sju dagarna. Höga siffror motsvarar 
hög intensitet och låga siffror motsvarar låg intensitet (Josefsson et al, 2001). Det går 
dock inte att diagnostisera en depression med EPDS, utan formuläret används oftast 
som riktmärke för behandling av prenatal och postpartum depression (Murray & Cox, 
1990). 
 
EPDS har översatts till 11 språk, inklusive svenska. Validiteten och reliabiliteten på den 
svenska versionen har testats och visar att EPDS är ett tillförlitligt instrument för att 
identifiera depressiva symtom under och efter graviditeten (Lundh & Gyllang, 1993; 
Wickberg & Hwang, 1996; Seimyr et al, 2004). Medelpoängen vid screening brukar 
ligga på 5-7 (Cox et al, 1997). Optimala poängbrytningar på EDS under graviditet har 
visat sig vara 12/13 poäng för mild till djup depression och 14/15 poäng för djup 
depression (Murray & Cox, 1990). Känsligheten hos EPDS kan ökas till 96 procents 
säkerhet om gränsvärdet ligger på mer än 9 poäng (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). 
För att kunna screena kvinnor i Sverige med en sårbarhet att utveckla depression 
rekommenderar Seimyr med medarbetare (2004) att gränsen bör sättas vid 9/10 poäng 
på EPDS inom primärvården. En studie gjord av Moses-Kolko och Kraus Roth (2004) 
visar att kvinnor som får mellan 5-9 poäng under graviditeten har 68 gånger större risk 
att drabbas av depression under de första fem månaderna efter förlossningen än de 
kvinnor som får 0 till 4 poäng. Författarna menar att det därför är viktigt att informera 
kvinnor med medelhöga poäng vart de kan vända sig om de känner sig deprimerade. 
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Psykisk Hälsa – Barn och Unga 
 
Psykisk Hälsa – Barn och Unga är en länsövergripande enhet inom Stockholms läns 
landsting som har till uppgift att kartlägga barns och ungas psykiska hälsa. Vidare för de 
ut och följer upp evidensbaserade metoder som främjar barns och ungas psykiska hälsa 
eller som förebygger psykisk ohälsa hos ovan nämnda grupp. Psykisk hälsa – Barn och 
Unga har haft 30 utbildningar i EPDS för barnmorskor och BVC-sjuksköterskor. De 
startade de första utbildningarna 1998 och har nått ut till ca 440 av de ca 700 
barnmorskor och BVC-sjuksköterskor som arbetar i Stockholms läns landsting. Alla 
arbetar dock inte kvar inom MVC/BVC. En hel del har slutat, gått i pension eller arbetar 
med annan vård. Det är Psykisk Hälsa – Barn och Unga som har arbetat med att föra ut 
och följa upp metoden (att screena och åtgärda) inom Stockholms läns landsting. I 
Stockholms läns landsting råder delade meningar om huruvida gravida kvinnor ska 
screenas med EPDS eller inte. Inom landstinget finns det dock barnmorskor som 
använder sig av EPDS under graviditeten som en hjälp att screena gravida kvinnor med 
depressionssymtom (Lene Lindberg & Fia Simon, personlig kommunikation via e-post, 
22 januari, 2006).  
 
Behandling av depression 
 
Depression behandlas vanligen med antidepressiva mediciner, så som tricykliska 
preparat och så kallade selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRI-preparat) 
(Fahlén, 2003). Läkare är dock försiktiga med att skriva ut dessa preparat till gravida 
och ammande kvinnor eftersom forskning har påvisat små mängder av antidepressiva 
medel i bröstmjölk (Miller, 1991) och även om SSRI-preparat anses vara ganska riskfria 
för foster finns ingen hundra procentig säkerhet för att foster inte tar skada på längre 
sikt (Wisner, Perel & Wheeler, 1993). De flesta blivande och nyblivna mammor vill av 
rädsla att skada barnet således inte ta antidepressiva preparat, varför andra 
behandlingsalternativ är att föredra (Austin, 2003). Olika former av psykoterapi har 
visat sig fungera som behandling av mild till svår form av prenatal depression (Misri & 
Duke, 1995).  
 
Flera studier har visat att både akut och långvarig depression kan behandlas effektivt 
med interpersonell psykoterapi (IPT) (Hayes et al, 2001; Spinelli & Endicott, 2003; 
Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). Framförallt har IPT i grupp visat sig vara effektivt 
för deprimerade gravida eller gravida som ligger i riskzonen för att bli deprimerade. 
Grundtanken i IPT är att depressionen uppstår i ett interpersonellt, mellanmänskligt, 
sammanhang och att den kan behandlas genom att medvetandegöra och lösa de problem 
som uppstår i samspelet mellan människor. Vanligen innefattar IPT 12 till 16 veckors 
terapi en gång i veckan. Moses-Kolko och Kraus Roth (2004) har jämfört en grupp 
kvinnor som fått 12 veckors behandling med IPT med kvinnor på väntelista. De har 
funnit att kvinnor som fått IPT har större förmåga att klara arbetet i och utanför hemmet 
och att de lättare kan anpassa sig till parrelationen, andra barn i hemmet, 
familjemedlemmar och vänner jämfört med dem som inte fått terapi (Moses-Kolko & 
Kraus Roth, 2004). Spinelli och Endicotts (2003) studie visar att sju av åtta kvinnor som 
fått IPT inte var deprimerade efter förlossningen. Vidare såg de att det finns en 
signifikant korrelation mellan hur den blivande mamman upplever sin hälsa och 
interaktionen mellan mamma-barn efter förlossningen (Spinelli & Endicott, 2003). 
Andra studier har visat att kognitiv beteende terapi nästan är lika effektivt som en 
behandling med antidepressiva läkemedel för behandling av postpartum depression 
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(Appleby, Warner, Whitton & Faragher, 1997). Utvärderingar av ljusterapi, akupunktur 
och omega-3 fettsyror som alternativa behandlingar av depression under graviditet görs 
också (Moses-Kolko & Kraus Roth, 2004). 
 
Storbritannien är det land som har kommit längst när det gäller prevention, screening 
och behandling av deprimerade blivande och nyblivna mammor. På många håll finns ett 
samarbete mellan husläkare, mödravård och psykiatriska öppenvårdsmottagningar. 
Många institutioner använder sig av EPDS-formuläret och erbjuder strukturerade 
stödjande samtal till de kvinnor som vill och behöver dem. Flera studier har visat goda 
behandlingsresultat av sådana samtalsbehandlingar (Evans et al. 2001; Svensson, 2003). 
Wickberg och Hwang (2003) menar att stödjande samtal är den mest effektiva 
behandling som kan ges som en första insats för de kvinnor som inte behöver 
specialisthjälp. Wickberg (1996) samt Wickberg och Hwangs svenska studie (2003) 
visar till exempel att fyra av fem av de deprimerade nyblivna mödrar som fått stödjande 
samtal helt blev återställda jämfört med en av fyra mödrar i kontrollgruppen som inte 
hade fått samtal men sedvanligt omhändertagande under graviditeten. Oscarsson (2000) 
mätte EPDS-poäng innan och efter samtalsbehandling och hennes studie visar att 
EPDS-poängen i genomsnitt sjönk med 10 poäng. 
 
Stödjande samtal vid depression under graviditet och efter förlossningen 
 
I Storbritannien har man stor och god erfarenhet av att behandla deprimerade gravida 
och nyblivna mammor med counselling, eller stödjande samtal som det också kallas i 
Sverige. Denna samtalsmetod utgår från Carl Rogers klientcentrerade terapi och 
utarbetades på 50-talet (Wickberg & Hwang, 2003). Samtalen bygger på ett så kallat 
salutogent tänkande, det vill säga välbefinnande, hälsa och självförverkligande betonas 
snarare än ohälsa (Antonovski, 1991). Samtalen utgår ifrån att varje individ äger 
förmågan att fatta beslut utifrån sitt eget bästa och att den kunskapen och förmågan kan 
hjälpa henne att påverka hennes omgivning (Wickberg & Hwang, 2003). Stödjande 
samtal är en lämplig metod att använda vid måttliga psykiska besvär till exempel när 
människor har problem med att hantera sina liv eller med att anpassa sig till nya och 
stressfyllda situationer. Genom samtalen får, i det här fallet, den blivande mamman 
hjälp att se sina problem på ett nytt sätt och arbeta fram egna lösningar. I Sverige är det 
oftast barnmorskorna på MVC som håller i dessa samtal när det gäller deprimerade 
gravida kvinnor (Mödra- och barnhälsovården i Uppsala, 2002). Det är viktigt att 
relationen mellan den som lyssnar och den som pratar känns bra och är trygg, eftersom 
fokus hela tiden ligger på den blivande mamman. Tilliten till barnmorskan underlättar 
för kvinnan att våga prata om tabubelagda ämnen som exempelvis negativa aspekter av 
att bli mamma. Barnmorskan har både tystnadsplikt och erfarenhet av andra kvinnor i 
liknande situationer vilket kan underlätta för den blivande mamman att öppna sig och 
samtidigt ge henne nya perspektiv. En del deprimerade personer har svårt att sortera 
sina tankar och känslor. Med hjälp av samtalen kan den gravida kvinnan diskutera och 
bena ut vad som är vad med en annan person. Målet med samtalen är således tvådelat, 
dels ska den blivande eller nyblivna mamman uppleva att någon orkar lyssna aktivt och 
förstå de allra svåraste känslorna hon har, dels ska barnmorskan hjälpa henne att gå 
vidare genom självinsikt och självhjälp. Aktivt lyssnande innebär att barnmorskan 
ställer reflekterande frågor utifrån det kvinnan säger och på det sättet få henne att tänka 
efter. Det ger henne i bästa fall även självinsikt och handlingskraft (Wickberg & 
Hwang, 2003). 
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Själva tekniken kan anpassas efter behandlarens personlighet och stil, eftersom 
förmågan att skapa en förtroendefull relation är A och O i behandlingen. Det finns dock 
vissa riktlinjer för samtalen. Ramarna för hur många gånger, hur ofta och när man ska 
träffas bestäms redan från början i samråd med kvinnan (Wickberg & Hwang, 2003). 
Oftast träffas man en gång i veckan under fyra till sex veckors tid. Samtalets längd 
bestäms också i förväg och brukar vara 30-45 minuter per gång (Svensson, 2003). Den 
blivande mamman informeras om att fokus kommer att ligga på henne. Om kvinnan har 
barn uppmuntras hon till att skaffa barnvakt. Anledningen till det är att hon ska kunna 
tala ostört och fokusera på sig själv under samtalet. Den blivande mamman informeras 
om att besöken inte är en kontroll av barnet, utan att samtalen är till för henne. Dessa 
ramar och riktlinjer skapar, enligt Wickberg och Hwang (2003) en trygghet och hjälper 
kvinnan att i förväg förbereda sig, hon vet att det är ”hennes tid”. Det blir också en 
kontinuitet där den gravida kvinnan får ett regelbundet stöd. Kvinnan får även en 
förståelse för att hon inte är med om något unikt utan att primärvården har beredskap att 
hantera detta. Det i sin tur kan ge henne en förståelse för att andra kvinnor också kan 
drabbas, vilket kan hjälpa den gravida kvinnan att känna att hon är normal och inte 
konstig. Det kan vara hoppingivande för den gravida kvinnan att få höra att det är 
relativt vanligt med depressiva tankar när man väntar barn och att det i de flesta fall går 
över. En viktig del i behandlingen innebär med andra ord att kvinnans känslor och 
tankar normaliseras (Wickberg & Hwang, 2003). 
 
Barnmorskans roll 
 
Holden (1991) menar att barnmorskans roll är mer tillbakadragen, hon ger inte råd utan 
undersöker tillsammans med den gravida kvinnan hur hon på bästa sätt kan hjälpa sig 
själv. Detta ska i bästa fall stärka kvinnans tillit till att hon själv har förmåga att ta itu 
med saker och hjälpa henne dels att tänka i nya banor, dels att fatta egna beslut om hur 
hon ska gå vidare. Barnmorskan ställer reflekterande frågor. Hon använder sig också av 
den tystnad som ibland uppstår för att den gravida kvinnan ska få tid att sortera sina 
känslor och komma fram till vad hon kan göra av sin situation. Barnmorskan försöker 
förstå vad som ligger bakom kvinnans problematik och hon sammanfattar vad som har 
sagts med jämna mellanrum (Holden, 1991).  
 
En depression kan vidmakthållas genom att de basala behoven av exempelvis sömn och 
vila inte blir tillfredsställda, därför, menar Wickberg och Hwang (2003), är det av 
största vikt att barnmorskan frågar den blivande mamman om hennes egna behov. De 
kan sedan tillsammans undersöka hur kvinnan kan tillgodose behoven. En viktig 
intervention här blir att ta reda på vilka i kvinnans närhet som kan hjälpa och stödja 
henne. Det blir ett sätt att legitimera kvinnans egna behov och ta dem på allvar. Genom 
att prata om sina egna behov kan kvinnan även utforska sin kommande eller sin nya 
identitet som mamma, vad den innebär och får för konsekvenser för henne. Wickberg 
och Hwang (2003) menar att kvinnan ofta har förlorat känslan av att ha kontroll över sitt 
liv vid en depression. De anser att det därför är nödvändigt att fokusera på vad det är i 
nuläget som vidmakthåller depressionen istället för att fastna i tankar om orsakerna till 
varför kvinnan är deprimerad. En här-och-nu-situation kan vägleda kvinnan till att se 
vad hon kan göra för att ta sig ur depressionen (Wickberg & Hwang, 2003). 
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Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva gravida kvinnors upplevelser av deras livssituation 
innan och efter de, på grund av höga EPDS-poäng, fick stödjande samtal. Syften var 
också att undersöka hur dessa kvinnor upplevt de stödjande samtalen samt att ta reda på 
om och hur samtalen hade påverkat deras upplevda hälsa. Vidare undersöktes även 
kvinnornas upplevelser av moderskapet. 
 
Frågeställningar 
 
* Vad var det som gjorde att det blev aktuellt med stödjande samtal? 
* Hur påverkades kvinnorna av samtalen? 
* Hur såg livssituationen ut efter samtalen? 
* Hur upplevde kvinnorna moderskapet och relationen till sitt barn? 
 
 

M e t o d 
 
Urval 
 
Kriterierna för urvalet av deltagare i studien var att kvinnan hade fyllt i ett EPDS-
formulär hos en barnmorska på MVC under graviditeten, där det hade konstaterats att 
hon fått en så pass hög poäng att hon blivit erbjuden stödjande samtal hos barnmorskan 
eller en psykolog. 
 
Uppgifterna om vilka mammor som fyllt i EPDS och som därefter erbjudits och tackat 
ja till stödsamtal är sekretessbelagt. Därför vände jag mig till Lene Lindberg, psykolog 
på Psykisk Hälsa – Barn och Unga, för att få hjälp med kontaktsökandet efter mammor 
som uppfyllde ovan nämnda kriterier. Lene Lindberg skickade, som ett första steg, ut ett 
mail till barnmorskor som använt sig av EPDS med en förfrågan om de hade möjlighet 
att förmedla kontakt med någon eller några av de kvinnor som de hade haft en 
samtalsserie med (bilaga 1). Eftersom ingen barnmorska hade möjlighet att 
vidarebefordra kontakt, delegerade Lene Lindberg över uppgiften att ringa upp 
barnmorskor runt om i länet till Fia Simon, handledarutbildad i EPDS och 
distriktssköterska på Psykisk Hälsa – Barn och Unga. Fia Simon kontaktade 23 
barnmorskor runt om i länet som använder sig av EPDS. Barnmorskorna hade antingen 
själva haft samtalsserier med gravida kvinnor eller förmedlat dem en psykologkontakt 
via MVC. Några av dessa 23 barnmorskor kontaktade i sin tur några mammor och 
frågade dem huruvida de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju eller inte. Totalt 
kontaktades 12 mammor. Då den gravida kvinnan/nyblivna mamman tackat ja till att 
delta i en intervju, meddelade hon det till barnmorskan som i sin tur meddelade Fia 
Simon som därefter gav mig namn och telefonnummer till den aktuella mamman. Av 
sekretesskäl var det endast barnmorskorna som kunde göra urvalet. Totalt tackade sju 
kvinnor ja till att medverka i en intervju. En kvinna hade ångrat sig när jag ringde upp 
och valde följaktligen att dra sig ur. Således medverkade sammanlagt sex kvinnor i 
studien. 
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Deltagare  
 
Nedan följer en kort presentation av de sex kvinnor som ingick i studien. 
 
Alice2: Alice är i 30-årsåldern. Hon har inte varit deprimerad tidigare. Alice bor ihop 
med sambon Andreas. Hon och Andreas hade varit ett par i cirka ett år när hon blev 
gravid första gången. Vid tiden för intervjun väntar hon deras andra barn. Alices 
mamma gick bort ett halvår innan Alices första graviditet. Det var under den 
graviditeten som hon erbjöds stödjande samtal hos sin barnmorska. De fem samtalen 
fick hon i mitten och i slutet av första graviditeten.  
 
Bianca: Bianca är i 40-årsåldern. Hon har inte varit deprimerad tidigare. Bianca är gift 
med Benny. De har två äldre barn tillsammans sedan tidigare. Det tredje barnet var inte 
planerat utan kom som en överraskning. Bianca upplevde sin andra förlossning som 
väldigt traumatisk. Via arbetet kom hon även i kontakt med föräldrar till barn med svåra 
handikapp, vilket påverkade henne mycket under graviditeten. Bianca fick fylla i ett 
EPDS-formulär under graviditeten, men det var hon själv som bad om hjälp på grund av 
hennes förlossningsrädsla. Hon erbjöds och tackade ja till tre samtal hos sin barnmorska 
på MVC. Sista samtalet fick hon några veckor innan hon födde sin son. 
 
Camilla: Camilla är i 25-årsåldern. Hon har varit nedstämd tidigare och har även ätit 
Zoloft® för panikångest. Vid tiden för intervjun väntar hon och sambon Christoffer 
deras första barn. Barnet är planerat. Camilla och Christoffer hade varit ett par i cirka 
sex månader när hon blev gravid. Camilla, som känner sin barnmorska väl, hade blivit 
tillfrågad i samband med ifyllandet av EPDS-formuläret om hon ville gå och prata med 
en psykolog. Hon tackade ja, efter en viss tvekan. Totalt gick hon till psykologen tre 
gånger. Sista samtalet fick hon cirka en och en halv månad innan förlossningen var 
beräknad. 
 
Diana: Diana är i 30-årsåldern. Hon hade inte varit deprimerad innan hon fick barn. Vid 
tiden för intervjun har hon bott ihop med sambon David i sju år. De fick sitt första barn 
då de hade varit tillsammans i tre år. Barnet var inte helt planerat. Andra barnet föddes 
två år senare. Diana flyttade ifrån sin släkt och sina vänner i Norrland till Stockholm ett 
par år innan hon fick sitt första barn. Davids familj och släktingar bodde dock i 
Stockholm. Diana erbjöds och tackade ja till ca 10 samtal hos en psykolog under båda 
graviditeterna. Efter andra barnets födelse fick hon uppföljande samtal hos psykologen 
som sedermera rekommenderade Diana att gå med i en så kallad spädbarnsgrupp. 
 
Elin: Elin är i 30-årsåldern. Hon har inte varit deprimerad tidigare. Elin bor tillsammans 
med sambon Erik. Han har två barn sedan tidigare. Elin och Erik hade varit ett par i 
cirka två månader när Elin blev gravid. Graviditeten medförde att Elin avbröt sina 
studier på en annan ort och flyttade ihop med Erik i Stockholm. Detta innebar att hon 
lämnade släkt, vänner och studier som hon trivdes med och började arbeta på ett 
vårdhem, ett jobb som hon egentligen inte ville ha. Elin erbjöds och tackade ja till sex 
samtal hos en psykolog under graviditeten. Elin erbjöds även fem samtal efter 
förlossningen, vilka hon tackade ja till. 
 
Frida: Frida är i 30-årsåldern. Hon har tidigare känt sig deprimerad, men aldrig sökt 
hjälp för det. Hon bor ihop med sambon Fredrik. Vid tiden för intervjun har paret varit 

                                                             
2 Alla namnen är fingerade.  
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tillsammans i 10 år. Frida och Fredrik har tidigare försökt få barn, men då Frida fick ett 
sent missfall beslöt paret sig för att vänta några år. Frida begärde själv att få tala med 
någon under graviditeten, eftersom hon hade känt sig nedstämd redan innan 
graviditeten. Efter att ha fyllt i ett EPDS-formulär blev hon erbjuden och tackade även 
ja till samtal hos en psykolog. Frida var dock missnöjd och avbröt kontakten efter tre 
samtal. 
 
Datainsamling 
 
Studien är kvalitativ med en explorativ och deskriptiv ansats. Den grundar sig på 
semistrukturerade djupintervjuer med sex mammor som har fått stödjande samtal under 
graviditeten. Att göra en intervjustudie kändes motiverat då syften med studien var att få 
fram de enskilda kvinnornas upplevelser av livssituationen innan och efter graviditeten, 
depressionen, de stödjande samtalen samt moderskapet. Syftet med de 
semistrukturerade intervjuerna var att ge intervjupersonerna chans att själva kunna ta 
upp viktiga och personliga aspekter samtidigt som vissa gemensamma teman täcktes av. 
Själva intervjuguiden (bilaga 2) innehöll både strukturerade och mer öppna frågor och 
bestod av sex stycken kategorier med frågor rörande mammans bakgrund, tiden innan 
samtalen, själva samtalen, tiden efter samtalen, livet med den nya familjen (om kvinnan 
fått barn) samt ett par allmänna frågor, bland annat om hur primärvården kan förbättra 
det preventiva arbetet på MVC. Frågorna baserades delvis på de tidigare beskrivna 
teorier och forskning som redovisats ovan. 
 
Procedur 
 
Jag tog telefonkontakt med alla de kvinnor som tidigare, via barnmorskan, hade tackat 
ja till att medverka i studien och frågade dem om de fortfarande var intresserade av att 
delta. En kvinna hade ångrat sig och tackade således nej. De kvinnor som tackade ja, 
fick en kort muntlig information om vem jag var och syftet med studien. Jag frågade 
också om jag fick tillåtelse att spela in intervjun på band och i samband med det 
garanterades anonymitet. Alla kvinnor fick tillfälle att själva ställa frågor. Sedan gjordes 
tid och plats upp för intervjun.  
 
Innan intervjun fick samtliga deltagare både skriftlig (bilaga 3) och muntlig information 
om syftet med studien, hur intervjun skulle gå till samt hur intervjumaterialet skulle 
behandlas och framställas i studien. Alla fick en likartad information samt garantier om 
konfidentialitet och anonymitet. Tillfälle att själva ställa eventuella frågor rörande 
studien och intervjusituationen gavs både innan och efter intervjun. Deltagandet byggde 
således på informerat samtycke och frivillighet. Bandspelare användes under alla 
intervjuer med deltagarnas tillåtelse, detta för att spela in och möjliggöra utskrifter av 
intervjuerna. Intervjuguiden följdes relativt fritt. Nya frågor och följdfrågor ställdes 
ibland utifrån vad som sades för att få en mer heltäckande intervju. Varje intervju tog 
mellan 1 – 2½ timmar och jag själv genomförde samtliga intervjuer under tionde 
terminen på psykologlinjen, hösten och vintern år 2005. Alla utom en intervju 
genomfördes hemma hos respektive mamma. En intervju genomfördes, efter önskemål, 
hemma hos mig för att vi skulle kunna tala ostört. Efter intervjun informerades 
intervjudeltagarna om att de kunde få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Samtliga 
tackade ja till erbjudandet. 
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Analys  
 
Metoden som användes för att analysera intervjumaterialet var induktiv tematisk analys, 
enligt Hayes (2000). Först fick varje intervju/inspelat band ett fingerat namn i alfabetisk 
ordning. Den första intervjun fick arbetsnamnet Alice, den andra Bianca osv. Därefter 
transkriberades alla intervjuerna ordagrant på dator. Varje intervju fick en färg så att 
olika citat från olika intervjupersoner, i ett senare skede i databearbetningen, lättare 
skulle kunna hållas isär och härledas till respektive mamma. När samtliga intervjuer 
transkriberats lästes alla intervjuer igenom i sin helhet ett flertal gånger för att få en god 
överblick av innehållet i varje intervju. Intervjumaterialet lästes så förutsättningslöst 
som möjligt, dels för att finna återkommande och gemensamma teman, dels för att hitta 
subjektiva åsikter och olikheter. Vidare tolkades intervjumaterialet utifrån ovannämnda 
teorier och forskning. En så kallad öppen kodning gjordes, det vill säga kärnan i svaret 
valdes ut medan de meningar och stycken som tydligt avvek från ämnet eller som 
användes som utfyllnad av svaret togs bort (Burnad, 1991). Efter detta granskades varje 
intervju var för sig och citat relevant för studiens syfte och frågeställningar ”klipptes in” 
under 8 olika övergripande huvudkategorier. Huvudkategorierna ”döptes” till: Fakta om 
deltagarna, Personliga egenskaper, Psykosocialt stöd, Depression, Samtal, BB-tiden, 
Moderskap samt Förbättringar. Därefter lästes texten i varje huvudkategori igenom 
ytterligare några gånger och olika teman framträdde. Sedan togs ett tema i taget och en 
utplockning av all den text som hörde till just det temat klipptes ihop och 
sammanfattades. Denna procedur upprepades för varje tema. När allt material hade 
sammanfattats skrevs lämpliga rubriker till de teman som hittats. Citat användes för att 
belysa varje tema. Då analysen var färdig, raderades banden och de dokument som 
innehöll de transkriberade intervjuerna. Vidare förstördes alla utskrifter där 
intervjudeltagarna kunde identifieras.  
 
 

R e s u l t a t 
 

Situationen innan samtalen 
 
Samtliga kvinnor i studien uppger att de visste att nyförlösta kvinnor kan drabbas av 
”baby blues” några dagar efter förlossningen. De flesta hade dock ingen aning om att 
kvinnor kan drabbas av prenatal depression, det vill säga depression under graviditeten. 
Således hade alla kvinnorna mer eller mindre blivit överrumplade av de negativa 
känslor som dök upp under graviditeten. Några kvinnor konstaterar att informationen i 
tidningar och TV är lam eller ensidig och gärna positivt vinklad. Andra kvinnor 
uttrycker en besvikelse över att mödravårdpersonal, och ibland även släktingar och 
väninnor som redan har fått barn, inte har kunnat förmedla till dem att kvinnor också 
kan bli deprimerade och må psykiskt dåligt under graviditeten. Flera kvinnor har, efter 
att de själva har nämnt att de fått samtal för depression, erfarit att nedstämdhet och 
depression under graviditeten har varit relativt vanligt även bland släktingar och 
väninnor.  

 
Alice säger: Jag hade hört på TV och läst i tidningen att man kunde bli ledsen efter 
förlossningen… och det var man ju! Men inte under graviditeten, där trodde jag 
liksom inte att man skulle förändras så mycket i sättet och sådär. Ja, för det är 
jättelätt att gå och visa utåt att man är jätteglad. Men att sedan jämt känna sig 
ledsen och trött inombords, det är ganska jobbigt! 
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Elin säger: Både med vänner och i tidningsartiklar handlar det om hur lycklig man 
är när man är gravid. Att man känner sig så frisk, kvinnlig, glad och nöjd. Sen 
förstod man att det inte var så! 
 

Några kvinnor beskriver den besvikelse de kände över att inte kunna njuta av 
graviditeten så som de hade trott att de skulle göra. De jämförde den verkliga 
graviditeten med den inre bild de hade av en ”lyckad” graviditet, och de fann att 
skillnaden var stor. Att vara deprimerad och orolig under graviditeten var inte alls vad 
de hade förväntat sig.  

 
Camilla berättar: De trodde att jag höll på att få missfall. Så det var jättejobbigt 
hela den första tiden. Det blev aldrig det där ”Åh, vad kul att jag är gravid!”. Efter 
12 – 13 veckor började jag  förstå att jag kanske inte kommer att få missfall. Det var 
väl då jag började bli deprimerad! För det var som i en gråzon, man visste inte 
riktigt om man skulle vara glad eller ledsen. Jag tänkte att barnet kommer att dö! 
Det var en tuff tid. Jag var ju glad att jag var gravid för jag har alltid velat haft 
barn, men jag tyckte att det var på fel sätt. Man har ju en föreställning om hur det 
ska bli när man får reda på att man är gravid. Man ska vara så glad… nä, jag kände 
mig nog lite lurad. Det var inte så som man trodde att det skulle vara i början, som 
jag hade föreställt mig. Det var mer oro hela tiden! Hela graviditeten igenom 
faktiskt!  
 
Diana säger: Hade ingen aning att man kunde känna såhär! Så först kopplade jag 
absolut inte ihop det med att det kunde ha med graviditeten och att man kunde bli 
deprimerad att göra. Det skulle vara en sådan glädje liksom! Så det gjorde att man 
kände att ”Varför ska jag må såhär dåligt när man ska vara så lycklig?”. Så det var 
ju nästan som en liten chock. Jag menar man blir ju väldigt ställd när det händer. 
Man ramlar omkull bara! 
 

Alla kvinnorna beskriver situationen innan samtalen som en mycket psykiskt 
påfrestande tid. De bakomliggande orsakerna till kvinnornas depression varierar och ser 
olika ut från person till person. För många kvinnor var känslorna av nedstämdhet 
svårbegripliga. Flera av kvinnorna hade under en längre tid försökt normalisera sina 
känslor för att slippa oroa sig eller ta tag i situationen. Ibland var det konkreta händelser 
eller situationer som var den utlösande faktorn. I andra fall var det flera olika faktorer 
som samverkade, vilket till slut blev en för stor psykisk belastning för kvinnorna. De 
kände slutligen att de var tvungna att söka hjälp. Oavsett orsaksförklaring upplevde de 
flesta kvinnorna situationen innan samtalen som mycket slitsam och pressande. 

 
Diana säger: Jag var i femte månaden. Så när jag skulle ut från jobbet så kom det 
precis en buss. Det var inte alls långt till bussen så jag sprang en bit. Och när jag 
satte mig på bussen så kunde jag inte sluta hyperventilera. Det lugnade liksom inte 
ner sig utan det bara fortsatte. Och jag fick världens hjärtklappning. Så jag var ju 
tvungen att kliva av bussen, kunde bara inte fortsätta… 
 

Några kvinnor har svårt att uttrycka hur de kände innan de fick samtalen, medan andra 
kan beskriva precis hur det kändes att vara deprimerad under graviditeten. Såhär säger 
Camilla: 

 
Själva graviditeten har inte alls varit komplicerad! Det var väl mer det att jag inte 
var riktigt glad! Det är inte så att man skattar eller… när man träffar folk att man 
”Åh, va kul!” Man känner ingenting, helt tom på något sätt! Jag har inte slutat 
röka! Jag har varit så besviken på mig själv och det har jag heller aldrig riktigt känt 
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på det här viset! Det kan man ändå slå ifrån sig annars, när man bara har sig själv 
att tänka på. Och jag och min partner har bråkat jättemycket så det har varit 
jättesvårt faktiskt! Jag brukar inte må så dåligt… brukar inte sjunka så lågt på 
något vis. Men det har varit jättejobbigt! Mycket djupare… Det går inte att förklara 
riktigt. Annars vet man att det går över. Nu vet man inte, för jag har aldrig haft det 
så… Jag och min partner har aldrig haft det så, och så ska man ha barn 
tillsammans. Det är en stor grej och det kanske inte kommer att lösa sig någonsin... 
Så att… så där hopplöst har jag aldrig känt. 
 

Den sociala situationen vid tiden för graviditeten  
 
För flera kvinnor hade den sociala situation ganska drastiskt förändrats vid tiden för 
graviditeten. Alice hade förlorat sin mamma fyra månader innan hon blev gravid. 
Samtidigt flyttade hon ihop med sin pojkvän. Hennes sätt att hantera situationen blev att 
lägga locket på och gå vidare.  

 
Alice säger: Jag tror inte riktigt att jag hann bearbeta allting som man ska, utan vi 
bara körde på. 
 

Bianca har sin man och sina barn, men hennes ursprungsfamilj bor inte i Sverige. 
Vännerna fanns där men de arbetade eller studerade heltid. Diana och Elin hade 
liknande problem. Båda hade flyttat till en annan ort strax innan graviditeten eller i 
samband med graviditeten. Detta innebar att de hade lämnat ursprungsfamiljen och 
nätverket av släkt och vänner på annan ort. Varken Diana eller Elin kände att de hade ett 
stöd i partnern, därför blev ensamhetskänslan ännu mer påtaglig. De beskriver båda att 
de inte hade någon att vända sig till.  

 
Diana berättar: Jag gick igenom en jättekris när vi flyttade hit för det första! Och 
jag längtade hem något fruktansvärt alltså! Jättemycket! Så jag mådde nog ganska 
dåligt redan innan jag blev gravid egentligen. Men när jag blev gravid blommade 
det liksom ut. Den här ångesten! Jag hade ju inga vänner alls här och familjen långt 
borta (nämner orten)! Så jag hade ju ingen. Jag bodde på ena sidan av stan och 
jobbade på den andra. Och jag kände också att David inte var riktigt… Han kunde 
liksom inte ”ta hand om mig” så att säga. Han kunde säga att vi skulle gå ut eller 
att han skulle visa mig stan….men han gjorde aldrig det! Jag var ensam. 

 
Elin säger: Det fanns ingen jag kunde vända mig till när jag hade flyttat. Jag hade 
lämnat mina studier, som jag trivdes mycket bra med, och min familj och mina 
vänner. Jag började arbeta på ett ställe som jag inte alls tyckte om. Samtidigt 
kändes det som att Erik varken ville lyssna eller förstå mig! 
 

När Frida var gravid kände hon att hon var tvungen att arbeta extra vid sidan om 
heltidsstudierna för att få ekonomin att gå ihop. Detta ledde till att hon inte kunde ge sig 
tid att lyssna till sina egna behov. Frida hade stora problem med graviditetsillamående. 
Hon var stressad och tackade nej till den sjukskrivning hennes läkare hade 
rekommenderat henne. Relationen till pojkvännen sviktade och det fick henne att känna 
sig ensam och nedstämd. 

 
Frida säger: Jag har alltid haft mycket vänner omkring mig, de betyder jättemycket 
för mig. Men då träffade jag knappt någon för jag var urstressad, trött och mådde 
piss! Jag och min sambo pratade knappt med varandra. Om jag berättade något 
som hade med babyn att göra så var han helt ointresserad. Det kändes som att jag 
inte hade någon att dela mina tankar och min oro med! 
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Kvinnorna har olika upplevelser av huruvida det var tillåtet att prata om att de var 
nedstämda eller deprimerade under graviditeten. Det framkommer att nätverket kring 
kvinnan hade betydelse för huruvida de kände sig fria att tala om sin situation eller inte.  

 
Alice säger: Jag har inte velat prata om det… Nej, för det var nog ingen som… de 
flesta var ju så ”Ååhh, du är i ett välsignat tillstånd!” ”Åh, vad härligt och 
underbart!” Och så har jag aldrig känt det… under någon graviditet! Jag tycker 
bara att det är jobbigt! Jag känner mig ganska ledsen och sådär även under den här 
graviditeten, men det är inget jag pratar om. 
 
Camilla säger: Alla känner ju alla här så man kan ju vara öppnare liksom. Jag har 
ju bara träffat sådana som jag känner eller som vet om situationen… Så att jag har 
inte känt att det har varit så svårt att prata om det. Det är mer när man träffar 
andra gravida som man inte känner som tycker att allt är så himla underbart. De 
kan inte riktigt förstå! Man ska vara så lycklig, för de är ju det! Varför är inte du det 
för? 
 
Frida säger: Nej, jag tycker inte att det var tillåtet att prata om det. Inte med 
vårdpersonalen i alla fall. De verkade inte riktigt bry sig eller så orkade de inte 
lyssna. Med vissa vänner gick det bra, med andra gick det absolut inte. Att prata 
med min familj var också otänkbart för det kändes som att de inte tog mig på 
allvar... Det liksom tystades ner… 
 

Stödet hemma 
 
Stödet hemma såg olika ut för kvinnorna under graviditeten. Alice och Bianca hade 
partner respektive familj som stöttade och hjälpte dem i den mån de kunde. För de andra 
kvinnorna var det annorlunda. De beskriver sina parter som lata, ointresserade och 
oengagerade. För Camilla förbättrades situationen något precis i slutet av graviditeten. 
Hon, Diana, Elin och Frida uttrycker alla att det inte gick att nå fram till deras 
respektive partner. De beskriver alla att det var som om männen inte ville lyssna eller 
förstå vad kvinnorna försökte förmedla. 

 
Camilla säger: Nu sista veckan har han börjat förstå. Men annars har det inte alls 
varit något stöd från honom! Så om jag t ex skulle säga att jag har ont i höfterna så 
säger han att ”Du har väl ont överallt hela tiden så det spelar ingen roll!” Han har 
t ex inte tvättat en enda gång under hela min graviditet, eller städat eller 
dammsugit… ingenting sån´t! Jag vet inte om han alltid har varit så OTROLIGT 
självupptagen, verkligen en mansgris! Men ändå är han en väldigt snäll människa. 
Han är inte elak egentligen. Nä, vi är nog väldigt olika bara! Det blir så 
frustrerande på något sätt, det går liksom inte att prata, det går väl inte riktigt fram 
hos honom. 
 
Elin säger: Jag upplevde att min graviditet inte skulle uppmärksammas så mycket 
hemma. Det var en omvälvande situation för mig – på ett positivt sätt, men det fick 
inte märkas hemma. Erik kunde inte riktigt ta till sig att det faktiskt var min första 
graviditet. Jag fick intrycket att det inte var så märkvärdigt för honom eftersom det 
var hans tredje barn, så därför skulle det inte vara det för mig heller. 
 
Frida säger: Jag tror att den stora bristen låg där... att jag kände att jag inte fick 
något stöd från honom. Min kille verkade vara totalt oengagerad i barnet och mig. 
Det förvånade mig lite för det var en planerad graviditet. Och nu var det jag, hans 
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tjej, som väntade vårt barn och mådde jävligt dåligt, liksom! Det sårade mig 
jättemycket och jag fick verkligen en funderare på hur denne kille skulle bli som 
pappa. Jättetråkigt var det! 
 

Flera av kvinnorna nämner att det kändes som att partnern valde bort dem och 
graviditeten till förmån för TV- och Internettittande. En kvinna tror att det var ett 
effektivt sätt att visa att han inte brydde sig, medan en annan kvinna spekulerar i om det 
var ett sätt för partnern att fly från alla problem och det kommande föräldraskapet. 
Överhuvudtaget verkar männens TV- och Internettittande ge upphov till en massa 
funderingar hos de berörda kvinnorna.  
 

Camilla säger: Vi kan ju inte prata med varann här hemma, han ska ju bara titta på 
TV. Om jag skulle stänga av TV:n så skulle han klippa min stereosladd, du vet de 
fasonerna! Han är så jäkla barnslig! 
 
Diana berättar: Allstå den bilden jag har av honom är hur han sitter framför sin 
dator eller TV:n och är avskuren på något sätt. Jag tror att om jag verkligen hade 
bett ”Kan inte du lyssna på mig nu?” så hade han inte sagt nej. Han hade nog bara 
känt att OK jag måste ta det här. Och det förföljer oss fortfarande och det är det 
största sveket mot mig, att han svek mig då när jag verkligen behövde hans stöd! Det 
hade gett mig och vårt förhållande så mycket om han hade kunnat ta mig på allvar! 
Där var jag verkligen ensammast i hela världen!  
 

Stödjande samtal – orsaker, upplevelser och påverkan 
 
Orsakerna till varför kvinnorna blev aktuella för stödjande samtal under graviditeten 
varierar. En del kvinnor sökte själva hjälp hos barnmorskan på MVC. De kände tidigt 
under graviditeten att de befann sig i en situation som de behövde hjälp med att hantera. 
De visste vad de behövde och ville ha. 

 
Bianca beskriver sin situation: Jag hade en jättesvår förlossning. Inte med första 
barnet men med det andra. Det blev helt stopp och jag visste inte vad jag skulle göra 
om de inte gick med på ett kejsarsnitt. Och då fick jag samtalen för att jag kände att 
jag inte kunde föda barnet vaginalt. Jag blev också påverkad av familjerna jag 
träffar på jobbet… massor av barn fick ju hjärnblödningar och CP skador och så. 
Det förvärrade saker för mig för jag hade ju åldern emot mig, det fanns ju risk att 
barnet skulle ha något handikapp eller Downs Syndrom så det var massor av 
sådana saker också! 
 

För några kvinnor var det inte en självklarhet att söka hjälp, de väntade in i det sista och 
bad om hjälp när de kände att situationen var ohållbar. Gemensamt för dem var att de 
inte sökte hjälp för depression utan beskrev andra problem för barnmorskan. Det var 
barnmorskan i sin tur som informerade och rekommenderade kvinnorna samtal hos dem 
eller en psykolog. 

 
Alice säger: Jag pratade med barnmorskan. Så det var väl det att jag var trött, 
jättetrött. Jag orkade inte göra någonting. Och då började hon fråga mig om det 
hade hänt någonting som hade gjort att jag kanske var ledsen eller mådde dåligt… 
och då fick jag prata med henne extra på grund av det.  

 
Diana säger: Det var jag som kontaktade barnmorskan angående det här för att jag 
trodde att det hade med hjärtat att göra. Jag fick hjärtklappning och så fick jag 
ingen luft… Hon sa ”Det är klart att vi skickar dig på EKG, men jag tror att det 
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handlar om andra saker.” Så det var hon som rekommenderade samtalsserien med 
psykologen. 
 

Samtal och tidsaspekten 
 
Alla kvinnor, utom Frida, uppger att tiden för varje samtal och antalet gånger de fick 
samtal var ”ganska lagom”. Några kvinnor uppger dock att det blev svårare att komma 
på något att prata om de sista gångerna, medan andra tyckte att det var på gränsen till 
för få samtal. Diana och Elin erbjöds även samtal efter förlossningen och det 
erbjudandet tackade båda ja till.  
 

Alice säger: Vi satte nog ingen tid. Jag kände inte att ”Oj, nu har jag en timme…!” 
Men jag tror att hon satte upp ganska mycket tid för att inte behöva stressa. (…) Jag 
tyckte att det var ganska lagom, de vi gånger hade. Sen kanske jag inte tyckte att det 
fanns så mycket att prata om när vi hade pratat de gångerna.  
 
Elin säger: Jag upplevde att samtalen räckte, men det var med snäv marginal! 

 
Förväntningar på samtalen 
 
Alice och Elin uppger att de inte hade några särskilda förväntningar på samtalen. De var 
osäkra på vad samtalen egentligen skulle leda till. De hade dock någon tanke om att det 
var bra att prata med någon för att de mådde dåligt. Diana hade inte heller några stora 
förväntningar på samtalen men hon tyckte att det skulle bli skönt att få prata av sig. För 
henne var det en stor händelse att gå till en psykolog.  

 
Alice säger: Jag vet inte om jag skulle kalla mig deprimerad. Jag gjorde det för att 
göra det. Sen om det skulle hjälpa eller inte det hade jag nog inte tänkt så mycket 
på. Det var nog också för att hon erbjöd sig och sådär… att jag kände att jag hellre 
gick till henne än att jag skulle ringa till någon psykolog och prata eller så. Även om 
jag inte känner henne så kände jag ju henne lite så då kände jag att det var bättre än 
alternativet. 
 
Elin säger: Jag hade inga särskilda förväntningar egentligen för jag visste liksom 
inte riktigt vad man kunde förvänta sig! 
 
Diana säger: Jag var jättenervös när jag skulle dit. Det var stort att gå till någon 
och prata! Det var något spännande och konstigt! Samtidigt som det såklart var 
skönt att det fanns någon och gå till. 
 

Biancas förväntningar var konkreta. Hon var bestämd och visste vad hon ville ha och 
behövde hjälp med. Hennes förlossningsrädsla var påtaglig redan från början och hon 
var medveten om att den största anledningen till att hon mådde dåligt var ovissheten om 
huruvida hon skulle erbjudas kejsarsnitt eller inte. För Camilla och Frida handlade 
förväntningarna mer om att få någon att prata med, någon som kunde hjälpa dem att 
sortera tankarna och ge nya perspektiv. 
 

Bianca säger: Jag ville ju ha mitt kejsarsnitt, men sedan frågade hon mig om jag 
ville gå till Auroragruppen för att prata om min oro och rädsla. Men jag ville mer 
ha klara besked om vad som skulle hända med mig sen. 
 
Camilla säger: Det jag ville uppnå var att jag ville kunna prata om saker och ting 
och sedan kunna lämna det bakom mig… så att jag bara kunde släppa det liksom 
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och lämna det hos henne (psykologen). Att man pratar av sig och att det sedan 
försvinner lite. Det var det jag tänkte att jag kunde få… och så har det faktiskt varit 
litegrann! 
 

Samtalens fokus 
 
Det var kvinnans problematik som samtalen mest kom att handla om. Fokus på samtalen 
låg sällan på barnet. För Alice del handlade det mycket om att sänka sina krav på sig 
själv och hur hon kunde ta hand om sig själv på bästa sätt.  

 
Alice säger: Fokus låg ganska mycket på mig och på hur jag hade det 
runtomkring… Men hon frågade och gav råd om hur jag kunde ägna mig lite åt mig 
själv. Hur jag kunde få lite egentid och inte bry mig så mycket om andra. Vi pratade 
inte så mycket om henne (barnet)… inte vad jag kommer ihåg. Utan det var mer 
fokus på här och nu.  
 

Bianca fick hjälp med att bearbeta sin förlossningsrädsla som uppkommit i samband 
med den tidigare förlossningen som hon upplevde som väldigt traumatisk. Barnmorskan 
förmedlade även de kontakter Bianca behövde för att kunna begära kejsarsnitt. 

 
Bianca berättar: Jag var ju inte alls deprimerad för att jag var gravid utan för att 
jag inte ville föda det. Jag tänkte ”Vad ska jag göra om de inte går med på 
kejsarsnitt?”, ”Ska jag flyga till något annat land?”. Jag tyckte att det var bra att 
barnmorskan tog itu med det här. Hon lyssnade på vad jag hade att säga och 
begärde sedan in gamla journaler. (…) Så gick vi igenom den andra förlossningen 
tillsammans och då upptäckte jag… Jag vet inte men tårarna bara rann när hon 
läste journalen minut för minut och då visste jag att jag hade förträngt massor av 
saker, som att barnmorskan på förlossningen inte var så himla snäll!  
 

Camillas relation till sambon försämrades avsevärt under graviditeten. De grälade ofta 
och han var arg över att hon inte kunde sluta röka. Detta gav Camilla dåligt samvete 
både gentemot honom och barnet. Camilla tyckte därför att det kändes viktigt att få tala 
om rökningen och förhållandet till sambon. En annan oro handlade om att hon inte 
skulle kunna känna något för barnet eller ta barnet till sig efter förlossningen eftersom 
hon hade varit så deprimerad under hela graviditeten.  

 
Camilla säger: Vi har pratat om rökningen jättemycket faktiskt, just för att min 
pojkvän har varit så emot det. Han har varit riktigt, riktigt elak faktiskt! (…) Mycket 
var att jag pratade om barnet också att jag kanske känner att nej, det där i är inte 
min bebis. Det har jag varit jätterädd för att jag ska få någon knäpp på något sätt, 
nu när jag har mått så dåligt. 
 

Diana var mycket upptagen med hennes föräldrars skilsmässokris som hon ofrivilligt 
hade blivit indragen i. Detta upptog Dianas tankar och hon stressade upp sig över 
kommande händelser så som dopet, då båda hennes föräldrar skulle komma att mötas på 
samma ställe. Relationen till David försämrades under graviditeten och även det väckte 
funderingar och lade grunden för mycket frustration och många besvikelser. Alla hennes 
tankar gjorde det svårt för henne att fokusera på barnet som var på väg och på det nya 
livet som mamma. Till skillnad mot de andra kvinnorna kom Dianas samtal att handla 
mycket om barnet. 

 
Diana säger: Jag tror att psykologen försökte hjälpa mig att relatera till barnet 
istället för att tänka så mycket på det som var runtomkring. Vi pratade mycket om 
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barnet som var i magen och hur jag trodde att förlossningen skulle bli. Hur jag 
trodde att barnet skulle se ut och sådana saker. Så jag tror också att det var ett sätt 
att få mig tillbaka till mig själv och barnet och inte tänka så mycket på mamma och 
pappa och hur det skulle bli. Att det här blir MIN familj! 
 

För Elin kändes det svårt att barnet och graviditeten inte uppmärksammades hemma. 
Fokus på hennes samtal låg således på att ventilera sina känslor inför det kommande 
moderskapet och på hur situationen såg ut hemma. 

 
Elin säger: Fokus för samtalen låg på mig, men eftersom graviditeten inte fick 
märkas hemma så tyckte jag inte att det var så konstigt att det inte heller handlade 
om det hos psykologen. Jag fick också prata om att vara en bra mor och styvmor och 
att det jag känslomässigt kände var ”rätt”. 
 

Frida känner att samtalen mest handlade om henne, men hon är besviken över det och 
upplever att hon och psykologen inte var överens om vart fokus skulle ligga. Frida 
uppger att hon hade dåligt samvete för att hon inte tänkte tillräckligt på barnet, det och 
hennes hälsa fick hela tiden komma i andra hand. Hon var därför rädd och bekymrad 
över att hon inte skulle vara tillräckligt väl förberedd när barnet väl kom. 

 
Frida säger: Kanske var det jag som mest pratade om mig själv och min pressade 
arbets- och studiesituation. Jag var förlossningsrädd och helt säker på att jag 
väntade ett handikappat barn. Psykologen ville att jag skulle prata om det som varit, 
men jag kände att jag behövde få veta hur jag skulle hantera min situation här och 
nu. Hon satt oftast tyst och jag ville att hon skulle hjälpa mig att tänka vidare på 
något sätt! Jag hade fastnat i nå´t mönster av att bara vara negativ och rädd. 
 

Positiva aspekter av samtalen 
 
De flesta kvinnorna tycker att samtalen hjälpte dem på ett eller annat sätt. Några menar 
att det var skönt att få prata med någon utomstående om det som upplevdes som jobbigt 
under graviditeten. Flera av kvinnorna kände att det var skönt att kunna prata med 
någon om barnet i magen, eftersom de upplevde att de inte kunde göra det med partnern 
därhemma. En del kvinnor uttrycker en lättnad över att barnmorskan/psykologen 
försökte normalisera deras situation. De tyckte att det var skönt att få höra att de inte var 
psykiskt sjuka eller att deras situation inte var unik trots att de led och inte kunde glädja 
sig så mycket över graviditeten. Några kvinnor sa att barnmorskan/psykologen hjälpte 
dem att se saker ur ett nytt perspektiv, vilket ibland kunde leda till att kvinnorna kunde 
distansera sig något från de upplevda problemen. Vissa kvinnor kände att de fick en 
ökad insikt till varför de kände sig deprimerade. Någon säger att den insikten hjälpte 
henne att ändra sin syn på situationen hon befann sig i. För en del kvinnor ledde 
samtalen till att de kunde ta reda på vad de ville eller behövde. Andra uppskattade 
barnmorskans/psykologens skicklighet i att kunna läsa av vari problemet låg. Några 
kvinnor säger att samtalen hjälpte dem att förstå på vilket sätt det egna beteendet kunde 
påverka andra. Ett par kvinnor tyckte att de bara genom att höra sig själva säga något 
högt, kunde tänka på sin situation på ett annat sätt. 
 

Bianca säger: När vi gick igenom journalen så fattade jag hur dåligt jag hade mått 
och att det var anledningen till varför jag hade valt att inte skaffa fler barn. Det gav 
mig en helhetsbild. Det var därför jag tyckte att de samtalen gick bra för det blev ju 
liksom en lättnad efteråt. Om det inte hade funnits… för mig så vet jag inte vad jag 
skulle ha gjort!  
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Camilla säger: Jag var jätteskeptisk till en början för jag tycker inte om psykologer 
(skrattar)! Men hon var faktiskt duktig! Jag blev chockad! Hon såg mellan raderna 
vad jag var rädd för och sådär. Hon tyckte inte alls att det var något fel på mig och 
det är ganska skönt att höra! Det är ju också så att när man hör sig själv prata så… 
man tänker på ett annat sätt bara för att man har sagt det. (…) Jag har varit så 
inställd på att Christoffer har betett sig så himla illa och jag har inte riktigt tänkt på 
hur jag faktiskt själv har varit. Och det gör man när man börjar prata om det… så 
det är väl det att man tänker efter själv. 
 
Diana säger: Jag tror att det var där någonstans som jag kom underfund med hur 
ensam jag kände mig. Som jag började kunna ta till mig det. Det fick mig också att 
stanna upp och tänka på vad jag gjorde i mitt liv. Psykologen fick fatt i mycket som 
jag inte riktigt hade varit medveten om tidigare. Och så var det ju bra att jag fick 
säga sådana saker som jag aldrig hade diskuterat med någon annan förut. Bara det 
att få ut det…  
 
Elin säger: Det var bra att få bekräftelse på mina känslor, att det jag kände för mitt 
barn var rätt. Samtalen hjälpte mig mycket genom att jag kände att jag fick stödet 
jag saknade i min omgivning. Jag har faktiskt inte saknat något.  
 

Alice är osäker på om samtalen verkligen har givit henne något. Hon tycker att det var 
skönt att prata med någon som hon inte kände, men hon är osäker på om själva pratet 
med barnmorskan har hjälp henne.  

 
Alice säger: Kanske någonstans så kan det ju ha hjälpt, bara det att jag inte har 
reflekterat över det. Jag tror att det väl alltid hjälper att prata med någon. Så på 
något sätt har det väl hjälpt. 
 

Negativa aspekter av samtalen 
 
Flera av kvinnorna är missnöjda med att samtalen låg på ett för ytligt plan. Några 
kvinnor ville gå djupare och prata om andra aspekter av deras liv än det som bara var 
relaterat till graviditeten. Några nämner att personkemin är oerhört viktig i dessa 
sammanhang. För vissa kvinnor var det svårt rent praktiskt att gå iväg till 
barnmorskan/psykologen, de hade arbete eller studier som de kände att de inte kunde 
lämna hur som helst.  

 
Alice säger: Jag skulle inte sökt upp henne själv. Kanske om min pojkvän hade 
tvingat iväg mig. Nu var det ju hon som frågade… Vi pratade inte så mycket om hela 
mitt liv. Hon har ju liksom inte allt. All bakgrund och sådär, så det är ju svårt för 
henne egentligen att sätta fingret på någon annan situation som hon inte vet så 
mycket om. 
 
Frida säger: Det blev så stort att man skulle ta ledigt från jobbet och så. Jag tar 
kanske inte mina egna problem på allvar… Men psykologen var inte så bra heller. 
Hon satt mest tyst. Efter tre gånger slutade jag. Jag kände att det hämmade mig. Jag 
tyckte bara att det jobbigt och krystat att öppna mig för henne. Jag hade önskat att 
hon hade frågat mer eller hjälpt mig att tänka vidare. Det kändes inte som att hon 
såg mig och mitt behov. Vi drog åt olika håll. 
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Att söka hjälp igen 
 
Majoriteten av kvinnorna är positiva till att söka hjälp om de skulle hamna i samma 
situation igen. Ett par kvinnor säger att de inte skulle be om hjälp självmant, men de 
skulle tacka ja om de fick erbjudande om samtal. Många av kvinnorna uttrycker att de 
till en början var skeptiska till om samtalen verkligen skulle hjälpa dem. Flera kvinnor 
säger att de inte gillar psykologer. Några av dessa kvinnor menar dock att de nu har 
överskridit en barriär och att det inte längre känns lika stort och konstigt att vända sig 
till en psykolog för att få hjälp.  

 
Alice säger: Nää.. jag skulle inte prata nåt mer med barnmorskan. Mer kanske för 
att jag tror att det är samma sak egentligen som är underliggande den här gången 
också och att det fortfarande finns kvar. Jag tror att jag kanske skulle behöva prata 
med någon som är professionell, inte med henne just för att jag är gravid, utan jag 
skulle nog behöva prata med någon riktig, tror jag. 
 
Diana säger: ABSOLUT! Absolut! Det skulle jag nog fråga efter själv tror jag på en 
gång! Helt klart! Att det finns någon som man kan gå och prata med. Bara det gör 
ju att man kan känna att man är OK att man ju inte kan vara ensam om att må 
dåligt! Det måste ju vara andra som mår dåligt som går här också! 
 

Alla kvinnorna är positiva till att rekommendera andra gravida kvinnor att be om 
stödjande samtal om de skulle behöva det. Alla uttrycker på ett eller annat sätt att det 
alltid är bra att prata med någon. Att andra begär och får stödjande samtal hos 
barnmorska eller psykolog verkar vara mer accepterat än att själv få det. Några kvinnor 
menar dock att samtalens kvalitet till stor del beror på personkemi. Att det stämmer 
mellan den som ger hjälp och den som tar emot hjälpen underlättar samarbetet parterna 
emellan! Flera kvinnor uttrycker en omtanke om sina medsystrar, de vill inte att de 
gravida kvinnorna ska utsättas för något som kanske inte passar dem, eller som kan få 
dem att fara illa på något sätt. 

 
Alice säger: Absolut! Jag tycker absolut inte att det är fel för de som gör det. Det är 
väl alltid bra att prata med någon! Men inte när det gäller mig själv… 
 
Bianca säger: Ja, det tycker jag om kvinnan blir väl behandlad. Det handlar mycket 
om personkemi. Det växlar säkert från person till person! Det beror på vem det är 
och hur man blir bemött. 
 
Frida säger: Ja, det skulle jag faktiskt. Men jag skulle också säga att de ska vara 
noga med att kräva någon slags målformulering som de kan jobba emot. Och skulle 
det inte ge något så sluta!  
 

Situationen efter samtalen 
 
Alla kvinnor, utom Frida, upplever att de mådde bättre efter samtalen. Några kvinnor 
säger att de vid slutet av graviditeten blev så fokuserade på den kommande 
förlossningen och bebisen att det var svårt att ge plats för något annat. För vissa kvinnor 
var det en relativt rofylld tid, medan det för andra ledde till en ökad oro inför det som 
skulle komma. 
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Den viktiga BB-tiden 
 
De kvinnor som har fått flera barn poängterar hur viktigt det är att personalen och 
omhändertagandet på förlossningen och BB är bra. Kvinnorna uppger att sättet de blev 
behandlade på BB sätter prägel på hur starten med barnet blir.  
 

Diana berättar: Jag hade svårt att amma honom också! Och jag försökte få hjälp 
men det var som att de inte tog mig på allvar för att jag redan hade ett barn sedan 
tidigare! Jag fick bara vara på BB en natt sedan var det good bajs! Så allting kring 
honom var liksom jobbigt och stressigt! Den känslan höll i sig länge. Men jag är så 
glad att det har gått över! Med DD var det så annorlunda för förlossningen tog så 
lång tid och läkaren ville ha kejsarsnitt. Men barnmorskan stod på sig och sa att ”vi 
grejar det här”! Och sedan uppe på BB så kom hon på morgonen och sa hej till mig 
och frågade hur det var! De var mycket vänliga runtomkring också! Så det gör nog 
mycket det där! Hur det blir… hur man blir mottagen betyder mycket! Den där 
ensamhetskänslan kom ju tillbaka på BB. Där låg man ju själv och det var ju ingen 
som tog hand om mig som de gjorde när DD var född! 
 

Av förstföderskorna är det bara Frida som spontant nämner att BB-tiden är viktig och att 
vistelsen på BB är en betydelsefull tid som kan påverka relationen till det nyfödda 
barnet. Frida är inte är nöjd med omhändertagandet på BB. 
 

Frida berättar: Jag är jättebesviken på hur jag blev bemött på BB. Hade hört att de 
var jätteproffsiga. Jag blev överflyttad till patienthotellet efter en dag, trots att jag 
var snittad, förstföderska och trots att jag inte hade kommit igång med amningen. 
Men ingen hjälpte mig. Brösten var stenhårda, knöliga och blödde och varade och 
jag fattade inte om det var OK. Från patienthotellet ringde jag till exempel och bad 
en sköterska komma och se om jag hade rätt amningsteknik… hon kom efter fyra 
timmar! Jag kunde aldrig amma min dotter, men idag tror jag inte att felet enbart 
var mitt trots att jag brottas med jättedåligt samvete. Kände mig som en urusel 
mamma, som inte ens kunde nära mitt eget barn, ett bra tag efteråt! 
 

Postpartum depression 
 
För Bianca, som hade känt sig illa behandlad av BB-personalen, släppte ångesten så 
snart hon kom hem med sin son. Där kunde hon slappna av och hon fick mycket 
uppbackning av både sin make och sina äldre barn. Camilla som befinner sig precis i 
slutet av graviditeten uppger att hon har känt sig tillfreds och lugn de senaste två 
veckorna. För Alice, Diana, Elin och Frida kom depressionen tillbaka efter graviditeten. 
 

Alice säger: Egentligen var det mer efter att jag hade fått barn. Att det kom tillbaks 
och då var det på ett annat sätt! Då vet jag inte om jag var så ledsen över allt som 
hade hänt utan då var man verkligen mer… ja, man var mer känslig på något sätt. 
Jag kände inte så mycket. Alla bara ”Åhh, så du är förälder!” och jag bara ”Nä, det 
är bara ett barn.” Även om jag aldrig tog avstånd ifrån henne, utan jag bara var… 
Jag kunde inte känna någonting … för mitt eget barn… det kunde lika gärna vara 
någon annans…  
 
Diana berättar: Jag blev missnöjd med mig själv som mamma, ungefär som att nu 
klarar jag inte av det här! Jag verkligen kände att ”Åhhh! Håll käft unge jag orkar 
inte med dig!” Jag hade de där känslorna i mig och det var så hemskt! Det är så 
fruktansvärt att känna så inför sitt barn! Men samtidigt så gick jag också på samtal 
och så kom spädbarnsgruppen. Där fick jag ju liksom bekräftelse på att det får vara 
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såhär! Jag behöver inte vara en perfekt mamma! För jag hade hela tiden trott att 
jag skulle vara en perfekt mamma. Så visst finns det säkert depression med i bilden 
där! Man orkar ingenting och man är hemma hela dagarna men man gör ingenting 
ändå! Och så fick de äta kall falukorv i alla fall! 
 
Frida berättar: Det var så fruktansvärt hemskt efter förlossningen. Amningen kom 
inte igång, min flicka var i dålig kondition och Fredrik var en mardröm. Han var 
otroligt egotrippad och tänkte bara på sig själv. Jag tror inte att jag någonsin har 
mått så dåligt. Kände mig väldigt ensam i allt detta nya, stora. Jag fick ingen hjälp 
eller stöd från honom. Jag tyckte inte att jag kunde ta hand om min flicka, visste inte 
hur eller vad jag skulle göra med henne. Jag kommer ihåg att jag ständigt hade en 
ångestklump i magen som bara växte för varje timme som gick under dagen. På 
nätterna var jag helt färdig, kände i varenda fiber i min kropp att jag behövde sova 
och så låg jag ändå vaken men alla olyckliga tankar – det var verkligen vidrigt! 
 

Ingen av de kvinnor som kände sig deprimerade efter förlossningen tog självmant 
initiativ till vidare samtalskontakt. Diana och Elin som redan hade en psykologkontakt 
sedan tidigare fortsatte att gå hos psykologen ett par månader efter förlossningen. De 
hade kommit överens om det redan innan förlossningen. Alice kände att hon inte riktigt 
ville prata med någon och Frida fick förlita sig på det nätverk hon hade. 

 
Frida berättar: Depressionen efter förlossningen var 100 gånger värre faktiskt. Till 
en början ville jag inte ens vara själv med mitt barn. Kändes nästan som att jag var 
lite rädd för henne, rädd att jag inte skulle greja det liksom. Det höll i sig några 
månader, fast lite panikartat var det nog hela första året. Hade jag inte saker 
inplanerade så kände jag panik. Kände mig ensam och svältfödd på vuxenkontakt 
för jag tyckte inte att jag fick det från min kille. Inget stöd därifrån. Jag såg till att 
ha folk i närheten, mina vänner - de som kunde, min mamma osv. Det blev många 
låååånga promenader i ur och skur, allt för att tiden skulle gå! Själva depressionen 
fick på något sätt värka bort… 
 

Kampen om amningen 
 
Alla kvinnor uppger att deras tanke under graviditeten hade varit att de skulle amma i 
åtminstone 4 – 5 månader. Bortsett från Camilla som fortfarande är gravid, var det bara 
Bianca som ammade sitt barn längre än 3 – 4 månader. För de andra kvinnorna hade 
amningen varit en kamp. Kvinnorna hade oftast kämpat länge och till slut givit upp när 
amningen bara krånglade och aldrig kom igång. Några kvinnor vittnar om att det kändes 
som ett stort nederlag och misslyckande. En del kvinnor drogs med ett enormt dåligt 
samvete och dåligt självförtroende. De klandrade sig själva för att de inte kunde amma. 
Vissa kvinnor menar att massmediernas ständiga rapportering om hur bra och viktigt det 
är att amma och att alla kan amma, samt vårdpersonalens, släktens och vännernas 
förväntningar på att det skulle ammas spädde på känslan av misslyckande. Några 
kvinnor upplevde att det var en lättnad när de slutade med amningsförsöken och gick 
över till flaskmatning istället. 

 
Frida berättar: Det var verkligen skitjobbigt. Jag kom aldrig igång. Brösten var 
otroligt såriga och alldeles hårda och det kom inte ut en droppe! Jag hade så ont, så 
ont! Jag fick jätteångest när min flicka började på att vakna och jag visste att hon 
skulle komma till bröstet! Det kändes som att det hade med liv och död att göra just 
då. Det var jätteviktigt att klara det! Det är det ultimata beviset på att man är 
mamma och något jag gått och längtat efter hur länge som helst! Hela tiden hade 
jag en bild i huvudet av hur en extremt undernärd afrikansk kvinna ammade sitt 
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barn och så kunde inte jag! Jag som hade alla förutsättningarna att ”lyckas”. Så det 
var verkligen ett nederlag och det knäckte mitt redan dåliga självförtroende ännu 
mer! Efter flera besök på amningsmottagningar, hormonsprayer, elektriska 
amningspumpar osv gav jag upp…! Det sitter i fortfarande – och jag känner mig 
skyldig på något sätt! 

 
Moderskap 
 
För några kvinnor har moderskapet varit något de har längtat efter enda sedan de själva 
var barn. De kvinnorna har haft drömmar och förhoppningar om hur moderskapet skulle 
gestalta sig. För andra kvinnor har moderskapet inte känts så centralt tidigare i livet, 
utan tankarna och funderingarna har kommit i samband med graviditeten. Alla har dock 
haft någon slags bild av hur de ska vara som mamma. För vissa kvinnor har det varit 
lättare att kliva in i mammarollen än för andra. 
 

Alice säger: Vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar. Är som sagt var 
förvånad över att jag inte är en gladare och mer tålmodig mamma. Förvånad över 
att det är så stor skillnad mellan att få ett eget barn och ta hand om andras. 
 
Diana säger: Det finns ju ingenting som går över det! Som kan slå det! Det är det 
man har kvar om man skalar bort allt annat. Moderskapet är ju en livslång process 
och totalt omvälvande! Vilket det verkligen var för mig. Att bli mamma. Det har 
varit så himla viktigt för mig i hela mitt liv, enda sedan jag var barn. Det är en stor 
del av mitt liv och jag tycker att det är det viktigaste. Men det går ju i perioder 
också, ibland är moderskapet viktigare t ex under perioder då pojkarna har haft det 
jobbigt av olika anledningar och behövt mig mer.  
 

Att ha fått flera barn verkar inte betyda att kvinnan blir mer säker som mamma för varje 
barn hon får. Bianca tycker att hon är mer erfaren och mogen efter de två första barnen, 
medan Diana känner att hon till en början blev mer osäker över hur hon skulle bete sig 
och hantera den nya situationen när hennes andra barn kom. 
 

Bianca säger: Som mamma spelar det ingen roll vilket barn det är, man älskar sina 
barn. Men erfarenhetsmässigt så blir man mer mogen efter 12 år. Jag har en 
säkerhet i mig själv. Jag känner mitt barn och jag vet vad som är bäst för det! Det 
(spädbarnsåret) är en kort tid som snabbt går och kommer aldrig tillbaka! Så tänker 
man inte med sitt första barn. Nu är det ju bara att mysa och pyssla.  
 
Diana säger: Jag var nästan mer osäker andra gången för att han var så 
annorlunda! Den äldsta var lugn, medan den yngste var missnöjd hela tiden.  
 

Flera kvinnor beskriver moderskapets negativa sida som att de inte får tid att rå över sig 
själva och att det blir en stor förändring för dem men inte för partnern som i större 
utsträckning kan leva sitt gamla liv. Några kvinnor tycker att de har fastnat i de 
traditionella rollfördelningen hemma, vilket de inte alls trivs med. Överhuvudtaget blir 
det stora slitningar i parförhållandet efter barnets ankomst eftersom tiden för varandra 
inte verkar prioriteras. 

 
Frida säger: Det mesta är ju väldigt underbart… jag har till exempel aldrig känt en 
sådan kärlek till någon. Men min sambo och jag har helt glidit ifrån varandra. Och 
jag får ingen tid för mig själv. Och det (moderskapet) är jobbigt ibland och inte ens 
särskilt roligt alla gånger. Särskilt inte när jag känner mig stressad och tappar 
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tålamodet! Men jag älskar verkligen FF och jag skulle aldrig kunna leva ett liv utan 
henne.  
 

De flesta kvinnor tycker att de är en bra mamma till deras barn. Camilla som inte fått 
sitt barn än tror att det kommer att ordna sig när barnet väl kommer. Frida uttrycker en 
enorm kärlek till sin dotter, men är lite osäker på om hon är en mamma god nog för 
barnet.  
 

Diana säger: Jag har verkligen känt att jag jobbar med att jag ska finnas där för 
mina barn och då får det kosta vad det kosta vill. Mina barn ska känna att jag har 
funnits där för dem…  
 
Camilla säger: Jag tror att jag blir en ganska bra mamma. Jag har inga 
konstigheter för mig när det gäller barnuppfostran! Jag är ganska van med barn. 
Jag har jobbat på dagis och jag har jättemånga kompisar som har barn och sådär. 
Det tror jag blir bra. 
 
Frida säger: Jag hoppas att jag är en bra mamma. Jag försöker och jag kämpar på. 
Men ibland vet jag faktiskt inte. Jag känner mig som en riktigt gapig bitch och vet 
inte om jag skulle vilja ha mig själv som mamma. Men jag hoppas att jag på något 
sätt kan förmedla all den otroliga kärlek jag känner för henne! Ingenting betyder så 
mycket som hon… 
 

Kvinnornas bild av deras barn  
 
Alla kvinnor talar med värme om deras barn. De är söta, kloka, mysiga, snälla etc. 
Bianca och Elin talar om deras barn i enbart positiva ordalag. Fast det har funnits (och 
finns) problem som kolik, att barnen inte vill sova på nätterna och sjukdomar, så menar 
de att det mesta bara är härligt och underbart! Alice, Diana och Frida berättar med 
kärlek om deras barn men bilden av deras relation till dem är lite mer nyanserad. 
 

Elin säger: Hon är ett mycket älskat och efterlängtat barn. En klok och vacker liten 
flicka 
 
Alice säger: Hon är en glad tjej, snäll, lättsam, väldigt lätt att ha och göra med. Har 
alltid varit, så jag har inget att klaga på så. Hon har alltid sovit på nätterna. Det är 
väl först nu hon börjat bli lite mer trotsig och sådär. Alla säger att hon är så glad… 
och så sitter man själv och bara gnäller. Fast egentligen kanske jag inte alls har 
någonting att gnälla om… så då måste jag ha ganska dåligt tålamod. 
 

Det framkommer att kvinnorna har haft olika upplevelser av att känna närhet till sina 
barn. Några kvinnor kände en riktigt förälskelse strax efter förlossningen. De kunde ta 
barnet till sig direkt och känna att det var deras barn. Andra kvinnor berättar att de 
kände ett slags främlingskap gentemot sitt barn. En kvinna berättar att hon under flera 
veckors tid hade svårt att ta till sig att barnet verkligen var hennes. En annan kvinna 
säger att hon under de första månaderna kände sig osäker och obekväm i vissa praktiska 
situationer då hon till exempel skulle byta på barnet eller ge det flaskan. För vissa 
kvinnor dröjde det månader eller år innan de riktigt kunde känna närheten och 
förälskelsen till barnet.   
 

Bianca säger: Alltså på operationsbordet så lämnade de honom på mitt bröst och 
direkt så sög han på bröstet i 20 minuter! Det var inga problem alls med kontakten 
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mellan honom och mig. Han sover hos mig fortfarande. Han sover bättre hos mig än 
i sin säng. Det är faktiskt jättemysigt!  
 
Diana säger med vånda: Med DD knöt jag nog an väldigt fort. Kände det redan 
första natten på BB. Vi hittade varann direkt där. Med dd var det lite jobbigare. Jag 
har till och med sagt till en kompis att jag inte tyckte om honom lika mycket! Och det 
har varit jättejobbigt. Men jag känner det, att det var en jobbig period! Plus att han 
var skruttigare när han föddes – han såg ut som en liten kråka. Alldeles skrynklig 
och flagnad och sådär! Det var inte samma myskänsla! Det tog ett par-tre år innan 
det kom faktiskt! 
 

Camilla som är den enda av de intervjuade kvinnorna som forfarande är gravid tycker 
att det är svårt att förstå att hon ska ha barn. 

 
Camilla berättar: Det som har gått för fort tycker jag, är att jag fortfarande inte kan 
förstå att jag ska få ett spädbarn! En bebis liksom! Jag fattar ju att jag är gravid. 
Men…jag har alltid varit så övertygad om att jag är redo att ha barn och nu har jag 
insett att jag kanske inte är så väl förberedd. För det är en väldig skillnad mot mitt 
förra liv. Vi var ute jättemycket och festade och jag jobbade alltid från sju på 
morgonen till tio på kvällarna. Saker man kanske inte tänker på som man kanske 
sörjer att man inte får göra längre… 
 

Synen på partnern som pappa 
 
Alice och Bianca tycker att deras partner är en bra pappa åt deras barn. De berättar inte 
så mycket på vilket sätt de är en bra pappa, utan mer att partnern hjälper till hemma och 
avlastar dem med barnpassningen. Kvinnorna känner att deras partner tycker om barnet 
och uppskattar att umgås med det. Camilla tror att hennes pojkvän kommer att bli en bra 
pappa när väl barnet kommer.  
 

Bianca säger: Han är jättesnäll. Han ägnade väldigt mycket tid åt de andra barnen 
och nu klagar jag lite över varför han inte hinner med vår son lika mycket. Samtidigt 
vet jag ju varför han inte hinner. Han jobbar så mycket och studerar ett par dagar i 
veckan. Men när han är hemma så byter han blöja och lagar mat och gör allting! 
 
Camilla berättar om sina förväntningar och farhågor: Jag tror att han kommer att 
engagera sig i barnet. Men jag tror inte att det kommer att hålla mellan oss två, 
faktiskt! Jag vet inte om jag är pessimistisk eller realistisk. Vi har så otroligt olika 
sätt. Men jag tror att han kommer att bli en jättebra pappa, det tror jag! 

 
För Diana, Elin och Frida är det annorlunda. De tycker inte att deras partner kan se det 
behov som finns. Uppfattningen är att mannen ägnar för lite tid åt barnet och för mycket 
tid åt sig själva. De känner också att allt föräldraansvar läggs på dem. Elin och Frida 
upplever att deras män inte verkar känna något speciellt för barnet, att det inte finns 
någon riktig kärlek till det. Det i sin tur leder till att de känner sig nedstämda. Kvinnorna 
uppger att de inte får något gehör hos partnern när de har velat prata om det.  
 

Diana berättar: Alltså nu när barnen är större så känns det ju lite lättare. Men så 
var det inte när de var små, då var det jättesvårt att släppa dem för att jag kände att 
jag inte litade på David, att han fixade mat eller såg till att de var varma eller torra 
eller kom i säng i tid. Och då är det svårt att släppa. Eller om man måste åka bort 
någonstans. Det funkar ju när jag gör det, med det är ju inte sådär att det känns helt 
avslappnat! (…) David har inte förmågan att lyssna, att ge barnen tid och tålamod, 
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utan han är ganska hetsig. Han är inte den som oroar sig. När jag ser att han inte 
oroar sig, så blir jag desto mer orolig. Där kommer åter igen den där 
ensamhetskänslan in för att jag kan känna att inte han finns där. 
 
Elin säger: Han är en bra pappa till hans äldre barn som han har med en annan 
kvinna. Han är inte lika bra med vårt barn. Det är kanske lätt för honom att ta 
barnet och mig förgivet eftersom vi bor tillsammans.  
 
Frida säger: Jag tycker att han är väldigt egoistisk, han låter sina egna behov gå 
före hans dotters! Det är något som jag verkligen inte kan acceptera eller förstå. 
Men jag tror att min dotter tycker om honom väldigt mycket och det är ju trots allt 
det viktigaste. 
 

Närhet till partnern 
 
Att få barn påverkar naturligtvis parrelationen. Alice tycker att hon fortfarande känner 
en viss närhet till sin sambo fast det har blivit svårt att hitta tid för varandra. Bianca och 
Elin menar att de just nu är mamma framförallt. De andra kvinnorna känner ingen 
närhet till partnern för tillfället. Några kvinnor är skeptiska vad gäller framtiden 
tillsammans. 
 

Alice säger: Ja, fast man kan ju inte umgås så mycket på tu man hand. Vi hade inte 
varit tillsammans så länge innan vi fick barn. Nu är man i en annan livsfas. Vi får se 
hur det blir. 
  
Camilla säger: Nä, inte riktigt att det finns någon närhet! Jag känner att han har en 
otrolig kärlek för mig. Men han är inte den som kramas eller pussas. Han är mer 
den som pratar. Själv är jag tvärtom. Jag har alltid varit sån. Kramats mycket. Och 
han är inte alls sån och det är jobbigt! Det känns som man svälter på något sätt! 
Det går ju inte att locka fram sådana sidor hos honom som han har jättesvårt för! 
Jag har jättesvårt att prata med honom och jag kan ju inte prata bara för att han vill 
att jag ska prata. Det är svårt! 
 
Elin säger: Ibland känner jag att vi har en närhet till varann, men just nu får flickan 
mest av min närhet. Efter en stressig dag uppskattar jag ärligt talat att få vara ifred 
och få lite tid för mig själv. 
 

Diana, Elin och Frida känner alltjämt inte att de har något stöd från deras partner. De 
uppger att de känner sig ensamma i föräldraskapet. 
 

Frida säger: Han sitter fortfarande framför sin dator hela dagarna. Helt 
ointresserad av allt annat. Det är hans liv liksom. Ibland kan han vända sig till mig 
när jag verkligen ber honom att lyssna på mig, men så har han alltid något fint 
oengagerat svar på mina problem och så är allt löst. Så är det i vårt förhållande 
idag.  
 

Mamma och väninnor  
 
De flesta kvinnor nämner deras mamma när de redogör för hur deras stöd (eller brist på 
stöd) och sociala nätverk ser ut. Camilla har ett stort nätverk av vänner som hjälper och 
stöttar henne. Hon har en god relation till sin mamma och till sin lillebror. Även om 
Christoffer inte ställer upp så tror hon att hon kommer att klara sig bra. Hon känner att 
hon har sin mammas fulla stöd och att mamman kommer att ställa upp för henne och 
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barnet när hon behöver det. Även Frida har vänner och en bra relation till sin mamma. 
Frida säger att hon har vänner hon kan tala med och få stöd hos, men att det är mamman 
framförallt som ställer upp när det krisar. 
 

Camilla säger: Jag har jättemånga runt mig. Och min mamma och jag, vi står 
varandra jättenära! Och hon är bra, hon känner mig så väl! (…) Hon är ung och 
kan ställa upp och hon tycker att det ska bli jättekul… nä det ska inte vara några 
problem alls!  
 

Bianca som bor långt ifrån sina föräldrar vill inte belasta dem med sina problem. 
Däremot har hon vänner som hon tycker ställer upp om hon skulle behöva det. Elin har 
fått några vänner där hon bor och tycker att hon kan prata med dem ibland. Relationen 
till hennes mamma är dock ansträngd och hon känner att hon inte får något stöd hos 
henne. Diana har ett komplicerat förhållande till sin mamma som hon har känt ett visst 
ansvar för under stora delar av sitt liv. Hon verkar dock ha försonats med tanken på att 
förhållandet inte kommer att bli som hon hade önskat sig från början. Hon har sina 
vänner, men de kan inte riktigt ge det hon behöver när hon känner att hon behöver bolla 
tankar om föräldraskapet. 
 

Bianca säger: Jag pratar inte med min mamma om jobbiga saker. Hon är ju inte 
här. Du vet, de är långt borta de kan inte hjälpa mig ändå! De blir bara oroliga 
över att inte kunna göra något! Jag berättar aldrig för dem. Jag kan fråga om råd 
och sådär, men inte om sådana saker. 
 
Elin säger: Min relation till mamma är väldigt återhållsamt, inte direkt hjärtlig. Jag 
tycker inte att hon ställer upp för mig, eller uppmuntrar mig i något. Ärligt talat så 
har jag aldrig känt mig älskat. 
 
Diana berättar: Relationen mellan mig och mamma det är på det sättet att jag 
aldrig har kunnat få något stöd av henne. På så vis att när jag har ringt om det har 
varit något, så slutar det alltid med att det är jag som måste trösta henne. (…) Hon 
skulle göra vad som helst för att ta hand om mig och jag känner mig älskad så, men 
det här lilla extra för att man ska utveckla en självkänsla som barn den finns inte. 
Jag känner mig inte SEDD av min mamma… Men hon har ju sin historia så jag kan 
ju försöka se henne från det perspektivet. OK, hon kan inte ge mer för att hon inte 
har fått ett uns själv. På ett sätt har det ju hjälpt mig att se hur jag inte ska vara mot 
mina barn! (…) Jag är ju inte ensam i det att jag inte har vänner… men jag känner 
mig ensam i föräldraskapet eller vad jag ska säga i och med att det är som det är 
med David.  
 

För Alice är det lite mer komplicerat. Hon har svårt att be om hjälp och hon har svårt att 
tala om sina bekymmer. Hon vill inte belasta sina vänner eller sin sambo och håller 
gärna sina tankar och funderingar för sig själv, även om hon resonerar med sig själv att 
det skulle vara bra att prata med någon om dem. 
 

Alice säger: Det är nog för att jag inte vill (prata med familjen eller vänner när hon 
mår dåligt)… För de skulle… typ om jag ville prata så skulle de lyssna, tror jag… 
Det är nog mest… näää… Vet inte varför… det finns en spärr där, där det tar stopp 
liksom. Jag håller det för mig själv istället även om jag vet att det kanske inte är det 
bästa. Men jag har svårt för det där. Det blir ju lite som att man får spela med… att 
man får visa utåt att man mår bra istället. 
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Kvinnornas syn på sig själva och deras psykiska hälsa 
 
När kvinnorna beskriver sig själva framkommer en bild av sex ambitiösa och hårt 
arbetande kvinnor som befinner sig mitt i livet och den hektiska småbarnstiden. De 
flesta kvinnorna ger en relativ positiv bild av sig själv. De säger att de känner sig ganska 
trygga som personer och många tycker att de brukar vara glada och relativt harmoniska. 
Alice och Frida är de kvinnor som uppger att de fortfarande mår ganska dåligt psykiskt, 
de är även de två som har de mest negativa bilderna av sig själva.  
 

Alice beskriver hur hon är som person: Jag tänker nog inte så mycket på mig själv 
utan mer på andra. Sätter inte mig själv först. Ofta glad, öppenhjärtlig och vettig… 
tycker jag själv. Fast det vet man ju inte hur andra tycker. Just nu när jag är gravid 
så blir man trött och jag orkar inte engagera mig, tycker jag. Då får man riktigt 
dåligt samvete för att man har dåligt tålamod och att man inte vill gå upp i henne 
(dottern) helt, vilket jag egentligen skulle vilja göra nu innan hon får syskon. Sen vet 
jag ju att man måste ha tålamod. Men det är inte alltid det finns. Min sambo tycker 
nog att jag har dåligt tålamod…  
 
Frida berättar om sin nuvarande situation: Jag mår väl inte sådär jättebra! Känner 
mig ständigt trött och ledsen… Min dotter är det bästa jag har, jag avgudar mitt 
vackra barn! Men jag är nästan ständigt ensam med henne. Det känns inte som att 
jag får någon påfyllning, jag får aldrig vila eller göra något som jag tycker är 
roligt… Jag känner sällan glädje och jag vet inte hur jag ska komma ur det, vilket är 
skit för jag blir ju inte en bättre mamma när jag är såhär! 

 
Bianca som har mått bra ända sedan hon kom hem från BB har ett gott självförtroende. 
Hon ger en positiv och trygg bild av sig själv. Camilla ser att hon både har resurser och 
begränsningar. Även hon är vid gott mod. 
 

Bianca beskiver sig själv: Jag är en ganska harmonisk människa. Jag känner mig 
trygg både i mig själv och ute i samhället, på arbetsplatsen. Jag har inga problem 
med att yttrycka mig. Jag tycker att jag kan säga till om det är något som jag tycker 
är fel. Jag kan kritisera och jag tror även att jag tål kritik (…) Idag mår jag jättebra 
och bara går och myser med pojken. Synd bara att föräldraledigheten är så kort, 
han är så mammig och jag vill vara hemma tillsammans med honom så länge som 
möjligt! 

 
Prevention och förbättringar 
 
Alla kvinnor anser att personalen på MVC har skyldighet att informera gravida kvinnor 
om att man kan bli deprimerad under graviditeten, att det inte är något konstigt och att 
det finns hjälp att få. Många kvinnor tycker att informationen kan ges under någon av de 
första föräldrautbildningsdagarna. Kvinnorna poängterar vikten av att barnmorskan 
verkligen undersöker och frågar hur det står till med den blivande mamman. Några 
kvinnor säger att de själva var väldigt skeptiska till att ta emot hjälp och att de inte 
skulle be om hjälp om de märkte att de var till besvär.  
 

Elin har en kort uppmaning: Informera tidigt, redan vid inskrivningen på MVC att 
man kan må såhär. 
 
Diana säger: Det är ju för det första det här mottagandet, hur viktigt det är med 
lugn runtomkring. Att man blir sedd och tagen på allvar med sin oro. Att man får 
stöd. Och att man gör det tydligare att det inte är så konstigt att man kan må dåligt. 
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Det är en stor omställning och mycket som väcks till liv. Det är viktigt att man kan 
ta upp det redan på mödravården. Det kanske bara behövs en lapp på någon 
anslagstavla där det står vart man kan vända sig om man behöver prata. De kan ha 
en liten broschyr om det eller ett informationsblad som delas ut till alla där det står 
vad en psykolog jobbar med eller vad barnmorskorna kan erbjuda. Så att man mer 
konkret ser vad det handlar om, så behöver det inte bli så konstigt.  

 
Camilla och Frida nämner spontant EPDS-formuläret som ett sätt att uppmärksamma de 
kvinnor som inte självmant berättar att de mår dåligt psykiskt. Genom EPDS får 
kvinnorna i alla fall en chans att erhålla hjälp. Camilla menar att det är viktigt att inte 
”plantera in” några problem som egentligen inte finns där hos den gravida kvinnan. Hon 
tycker att EPDS på det sättet är ett bra formulär, eftersom frågorna är så sakliga. 
 

Camilla säger: Jag tycker att det är bra att det uppmärksammas! Jag tycker att det 
är bra att de kollar upp och sådär med EPDS. Det är bra för då försöker de inte 
framkalla något heller, utan de frågar verkligen om allt är OK.  
 
Frida säger: Jag tycker att det är jätteviktigt att vårdpersonalen uppmärksammar 
gravida som mår dåligt och tar dem på allvar. Det skulle vara bra om de 
informerade lite om att man kan bli deprimerad under graviditeten på någon 
föräldragrupp. Vet inte om de använder EPDS överallt, men det är faktiskt ett sätt 
att ta mammorna på allvar! Det är en så viktig och speciell tid i ens liv, en 
upplevelse man alltid bär med sig resten av livet så då är det ju synd om man bara 
minns det som ett mörker! 
 

Camilla som är nöjd med samtalen och mår mycket bättre får avsluta med dessa 
hoppfulla ord: 
 

Nä, nu har det faktiskt lugnat ner sig. Jag vet inte om det är för att man är så nära 
nu eller om det är… nä nu är det allvar och det finns ingen återvändo! Sen har det 
blivit ändring i vårt förhållande faktiskt! Sista veckan. Båda två har lugnat ner sig. 
Det har varit en så´n kaos annars. Men nu känns det faktiskt kul för första gången! 
Att vi ska ha barn! 

 
 

D i s k u s s i on 
 
Metoddiskussion 
 
I den här studien har ansatsen varit att beskriva blivande mammors upplevelser av sin 
livssituation innan och efter de fick stödjande samtal hos en barnmorska eller psykolog. 
Jag har även velat undersöka hur dessa kvinnor upplevt och påverkats av samtalen. 
Vidare har kvinnans upplevelse av relationen till sitt barn studerats. Studiens resultat 
måste givetvis värderas i relation till den metod jag använt för att få fram resultatet. 
Valet föll på en kvalitativ metod med en explorativ och deskriptiv ansats baserad på 
data från semistrukturerade intervjuer. Anledningen till det ligger i frågeställningarnas 
öppna karaktär som gör det önskvärt att låta intervjupersonerna själva utveckla sina 
tankegångar utifrån egna erfarenheter, subjektiva upplevelser och associationer i så stor 
utsträckning som möjligt. Att sitta tillsammans med någon, höra hennes tonfall och se 
hennes ögon och kroppsspråk ger dessutom viktig information om hur kvinnan har 
upplevt sin situation (Kvale, 1997, Crowley Jack, 2000). Det är information som jag 
hade gått miste om vid exempelvis en enkätstudie. Att bygga studien på intervjuer 
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kändes således som den optimala metoden för att besvara studiens syften och 
frågeställningar.  
 
Eftersom studien baseras på muntlig information från endast sex kvinnor bör resultatet 
tolkas med försiktighet. Då syftet bland annat var att beskriva dessa sex kvinnors 
upplevelser av sin livssituation och de stödjande samtal de fått är studien 
förhoppningsvis ändå intressant för den personal som träffar kvinnor i liknande 
situationer. Även gravida kvinnor skulle kunna ha intresse av studien eftersom resultatet 
visar att det finns ett behov hos gravida att få mer information om prenatal depression. 
 
Urvalsförfarandet 
 
Från början var det tänkt att studien skulle baseras på tio intervjuer. Detta gick inte alls 
eftersom det var problem med att få tag på intervjupersoner inom de tidsramar som 
fanns till förfogande. De syften och de frågeställningar som studien skulle undersöka 
kunde dock besvaras eftersom alla intervjupersoner dels hade depressiva symtom under 
graviditeten, dels hade fått stödjande samtal efter EPDS-screening hos sin barnmorska. 
Kvinnorna hade med andra ord de erfarenheter och de kvalitéer som eftersöktes. Det 
hade kanske varit optimalt med fler intervjupersoner, men jag anser ändå att det finns en 
sådan variation i svaren att de täcker och besvarar studiens syften och frågeställningar. 
Variationen hos kvinnorna i den här studien kan bland annat ses i att vissa var nöjda 
med samtalen medan andra inte var det, några kvinnor sökte själva hjälp medan andra 
tackade ja till samtal efter erbjudande om stödjande samtal från barnmorskan, en kvinna 
hade konkreta problem medan livssituationen i sig utlöste depressionen hos några andra 
etc. Svaren kan därför sägas ha en relativt bred spännvidd vad gäller deprimerade 
gravida och studien kan därmed även sägas ha en avgränsad generaliserbarhet.  
 
Av sekretesskäl var det endast barnmorskorna på MVC som kunde göra urvalet av 
kvinnor till studien, det handlar följaktligen om en starkt selekterad population. Urvalet 
kan därför sägas vara en kombination av tillgänglighetsurval och bekvämlighetsurval 
där de kvinnor som ställde upp på intervjuerna handplockats av barnmorskorna. Detta 
utgör en komplicerande faktor för att kunna tolka studiens resultat och relevans. 
Urvalskriterierna, vad de tillfrågade barnmorskorna fann vara ”lämpliga mammor”, har 
säkerligen varierat och sett mycket olika ut bland barnmorskorna. Många personliga 
faktorer torde ha spelat in och påverkat urvalet i detta avseende. Missnöjda mammor, 
mammor som inte uppfattas vara så verbala eller mammor som barnmorskorna inte 
trodde skulle ställa upp på en intervju kontaktades eller prioriterades med all 
sannolikhet inte i första hand. Det kan också finnas en välmenande, beskyddande faktor. 
Eftersom barnmorskorna inte visste vem jag var eller vad jag skulle ställa för frågor 
kanske de inte kontaktade de kvinnor de på något sätt ville (be)skydda. Barnmorskorna 
har personlig kännedom om ”sina” mammor och känner kanske ett visst ansvar att 
mammorna ska behandlas väl och värdigt? Trots att samtliga barnmorskor fick ett mail 
från Lene Lindberg med information om mig och syftet med studien (bilaga 1) kan det 
tänkas att de gav olika förhandsinformation till de mammor de kontaktade. Det kan ha 
lett till att mammorna hade olika förförståelse för vad studien handlade om och vad det 
var för studie de tackade ja till att medverka i. Alla dessa faktorer försökte jag motverka 
genom riklig information till de mammor som tackade ja. Jag anser att studien trots det 
selektiva urvalet har kunnat fånga upp en viss variation bland mammorna, eftersom alla 
kvinnor till exempel inte hade liknade problematik och bakgrund. Därmed blev det 
önskad bredd i undersökningen. 
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Jag upplevde ett visst motstånd hos barnmorskorna mot att ringa upp mammor som fått 
stödjande samtal. Detta är inte förvånande eftersom motståndet sannolikt främst 
berodde på tidsbrist hos barnmorskorna. Samtidigt tror jag att motståndet förvärrades av 
att jag själv inte kom i kontakt med de flesta av barnmorskorna och kunde informera, 
uppmuntra och motivera dem personligen. Det hade troligtvis lett till ett bättre 
samarbete mellan alla parter, det vill säga mellan mig, barnmorskorna och de kvinnor 
som kontaktades, och därmed skapat ett mer gynnsamt utgångsläge. 
 
Såhär i backspegeln kan jag tycka att urvalsförfarandet har varit onödigt krångligt och 
långdraget. Trots att kvinnor som fått stödjande samtal omges av sekretess skulle man 
kunna underlätta sökandet efter lämpliga informanter genom att, med tillstånd från 
ledningen, besöka mammagrupper i de upptagningsområden där EPDS ges kontinuerligt 
under graviditeten. På det sättet skulle information kunna ges och en förfrågan kunna 
ställas direkt till mammorna, samtidigt som det skulle vara lättare att förankra studiens 
syfte hos barnmorskorna. Vidare skulle barnmorskorna inte behöva lägga ner tid på att 
ringa upp lämpliga mammor och en större variation av mammor skulle också kunna 
fångas upp.  
 
Intervjuförfarandet 
 
Självklart spelar min person och vad jag representerar roll för hur själva intervjuerna 
utföll. Flera kvinnor hade uttryckligen sagt att de var skeptiska mot psykologer. Jag var 
snart färdig psykolog och dessutom en student med sjuksköterskebakgrund, i samma 
ålder som de flesta intervjupersonerna. Att jag var kvinna och jämnårig med de flesta 
intervjupersoner tror jag dock inte var en nackdel i det här fallet. Jag tror att kvinnorna 
hade lättare att känna sig bekväma med mig än om det hade varit en jämnårig man eller 
en äldre kvinna som intervjuat dem. Flera kvinnor hade uttryckt att deras egna män inte 
förstod eller lyssnade på dem och några hade dessutom ansträngda relationer till sina 
mammor. Intervjusituationen i sig och det faktum att jag var blivande psykolog kan 
möjligen ha upplevts som stressade för vissa kvinnor. Det i sin tur kan ha påverkat mig 
och min upplevelse av några kvinnors hälsa och självförtroende. Detta gäller kanske 
främst de kvinnor som själva upplevde att de hade ett lågt självförtroende.  
 
Den intervjuguide som sattes samman fungerade väl under intervjuerna. Min upplevelse 
är att kvinnorna gav utförliga svar på de frågor som ställdes. Det finns dock alltid en 
risk att intervjupersoner svarar tillrättalagt och socialt önskvärt under intervjuer, särskilt 
när det handlar om känsliga frågor som psykisk ohälsa och relationen till sitt barn. 
Tankar om att man inte är en bra mamma eller att man inte tycker om sitt barn är både 
känsloladdat och tabubelagt i vårt samhälle. Det kan naturligtvis ha påverkat de svar 
som gavs. Jag tycker trots det att jag fick en god kontakt med samtliga intervjupersoner. 
Det faktum att de kunde säga att de inte gillade psykologer, och att de var tveksamma 
till de stödjande samtalen, tog jag som ett tecken på att de ändå kände sig relativt fria att 
tala om det som de fann vara viktigt och relevant för dem att tala om. Till stor del valde 
jag även att följa intervjupersonernas egna tankegångar, vilket bland annat innebar att 
ett känsligt ämne som förhållandet till den egna mamman dök upp. 
 
Det är möjligt att jag inte alltid fångade upp de svar som kunde ha lett till mer 
information. Utifrån min förförståelse av ämnet, som består av att jag tidigare har 
praktiserat på Mödra- och Barnhälsovården i Uppsala län,  kan jag ha tagit många svar 
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förgivna och kanske inte frågat vidare för att jag har trott att jag har förstått fast jag inte 
alls har förstått vad kvinnan menade. Den subjektiva tolkningen finns alltid med i 
kvalitativa studier, men jag har försökt att minimera den genom att ha det i åtanke under 
intervjuerna.  
 
Alla intervjuer, utom en, genomfördes hemma hos respektive mamma. Det kan 
naturligtvis ha påverkat svaren. Det är dock inte troligt eftersom tre mammor var 
ensamma hemma. Ett par mammor hade sina barn hemma, men båda barnen sov under 
respektive intervju. En intervju genomfördes, efter önskemål från intervjupersonen, 
hemma hos mig för att kvinnan ville tala ostört. Anledningen till det var att hennes 
relation till sambon var mycket ansträngd vid tiden för intervjun. Den lite annorlunda 
situationen påverkade sannolikt intervjun positivt. Kvinnan intervjuades i två och en 
halv timme och var mycket öppen och personlig i sina svar. Å andra sidan uttryckte hon 
att hon alltid har lätt för att öppna sig och prata. Resultatet av intervjun bör därför inte 
ha påverkats av det faktum att vi befann oss hemma hos mig. Det som framkom i den 
intervjun hade med andra ord säkerligen blivit detsamma om vi hade befunnit oss på 
exempelvis psykologiska institutionen. 
 
En del människor har lätt att öppna sig och prata med andra okända människor, medan 
andra är mer hämmade. Detta märktes under intervjusituationerna. Som intervjuare har 
jag ansträngt mig att försöka skapa en sådan trygg och naturlig atmosfär som möjligt 
genom att försöka anpassa mig till den kvinna jag hade framför mig. Jag har själv 
intervjuat alla kvinnorna i studien. Således borde inte intervjuerna i sig ha varit så olika 
från gång till gång med tanke på vilken information som givits, vilka frågor som har 
ställts av mig vid varje tillfälle etc.   
 
Analys 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden innebär alltid ett stort mått av subjektivitet i 
framtagandet och tolkandet av data. Det kan naturligtvis påverka studien på olika sätt, 
till exempel genom hur frågor och följdfrågor formas under intervjuerna, hur tolkningen 
av intervjumaterialet görs, vilka aspekter jag väljer att lyfta fram i resultatet etc. Detta 
har jag dock försökt undvika genom att bland annat lyssna aktivt under intervjuerna och 
inte ta svaren förgivna. Med hjälp av induktiv tematisk analys har jag ansträngt mig att 
systematisera och strukturera bearbetningen av datamaterialet så förutsättningslöst som 
möjligt. Vidare har jag låtit en legitimerad psykolog titta på intervjumaterialet och dess 
kategoriseringar samt bett om en kritiskt granskning av mina tolkningar av dessa. Det 
visade sig att det fanns en god samstämmighet mellan våra analyser och tolkningar, och 
därmed vågar jag påstå att bedömaröverensstämmelsen var god.  
 
De resultat som framkommit i studien stämmer väl överens med tidigare studier. Det 
kan, enligt Langemar (2005) tyda på god validitet. Den valda datainsamlingsmetoden 
ger en avgränsad bild av ämnesområdet, men relevanta och viktiga aspekter kan ändå 
sägas ha täckts upp utifrån studiens syften och frågeställningar. En betydelsefull 
synpunkt är dock att det för två kvinnor var mer än två år sedan de fick stödjande 
samtal. Det finns således en risk att dessa kvinnor glömt viktiga aspekter eller att de har 
hunnit omtolka händelser i efterhand. Detta torde vara troligt med tanke på att det 
handlar om subjektiva erfarenheter och svårdefinierade (och känsliga) ämnen som 
psykisk ohälsa och socialt stöd som kan tolkas olika av samma individ vid olika 
tidpunkter. Samtidigt är detta vad kvinnorna kommer ihåg och upplever idag och jag 
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anser att det därmed har aktualitet och relevans för studien. Det hade varit intressant att 
undersöka kvinnornas upplevelser kring prenatal depression med intervjuer strax innan 
och efter de stödjande samtalen. En sådan utforskande intervjustudie kanske kan 
genomföras i framtiden? En enkät eller ett EPDS formulär före och efter samtalen hade 
kanske gett intervjupersonerna en större känsla av anonymitet och därmed gett utrymme 
för en större variation på svaren. Det hade kanske också gett en mer tydlig bild av 
kvinnornas skattade hälsa före och efter samtalen samt mer påtagligt visat om kvinnorna 
verkligen hade tyckt att samtalen påverkat dem eller inte. Å andra sidan hade inte 
ifyllda enkäter gett så mycket viktig sidoinformation, som intervjuerna gjorde. Kanske 
kan en framtida studie utforska ovan nämnda faktorer mer kvantitativt? 
 
Resultatdiskussion 
 
Även om alla kvinnorna i studien inte uppfyllde kriterierna för egentlig depression 
under graviditeten var de mycket påverkade av sin nedstämdhet. Hayes, Muller och 
Bradleys studie (2001) visar att många gravida kvinnor inte gärna söker hjälp fast deras 
psykiska ohälsa påverkar dem starkt. Det verkar även stämma in på några av kvinnorna 
i den här studien. Det kan vara en anledning till att primärvården missar dessa kvinnors 
behov av hjälp och stöd, vilket talar för screening med hjälp av EPDS under 
graviditeten. 
 
Bilden av den lyckliga graviditeten 
 
Brodén (2004) skildrar hur människor i vårt samhälle utgår från att gravida kvinnor 
oftast är lyckliga och harmoniska, och det är även något som speglar kvinnornas tankar i 
den här studien. Precis som Barnett & Parker (1986) beskriver, berättar några kvinnor 
att de tyckte att det var konstigt att de kände sig deprimerade under en period i livet då 
de ”borde vara glada”. Flera kvinnor ger uttryck för den besvikelse de kände över att 
graviditeten inte varit en sådan lycklig tid som de hade förväntat sig att det skulle vara. 
Tankar om att de nästan kände sig lurade på en fin graviditet förekom. Att inte känna 
sig lycklig när man upplever att man borde vara det, kan säkert göra kvinnan ännu mer 
olycklig. Enligt Stern (1996) inkluderar mammans föreställning av barnet även henne 
själv som mor. Hur blir det med dem som är gravida? En kvinna som ser sig själv som 
värdelös eller deprimerad, tillskriver hon samma egenskaper och känslor på barnet i 
magen? Condons studier (1993) pekar på det. Precis som Raphael-Leff (1992) 
beskriver, är funderingar och rädsla över om den egna kroppens förmåga att skapa ett 
friskt barn en vanlig tanke som alla kvinnorna i studien brottats med under graviditeten.  
 
Det märks att tankar om relationen till de egna föräldrarna, och då främst kvinnans 
mamma, kom upp och blev viktiga under graviditeten. Alla kvinnor i studien nämner 
relationen till sin mamma på ett eller annat sätt. Det måste betyda att den relationen är 
speciell och betydelsefull. Några av kvinnorna uppger att de har en ganska ansträngd 
relation till sin mamma. Utifrån anknytningsteorin som utgår från att alla föräldrar 
påbörjar relationen till sina barn utifrån redan existerande föreställningar om 
föräldraskap, kan man fundera över vilka tankar det föder gentemot barnet och hos 
kvinnorna när de själva blir mammor? Kan en ansträngd föräldrarelation vara en 
anledning till att graviditeten inte blev som kvinnorna tänkt sig? Brodén (2004) menar 
att gravida kvinnor som upplevt att deras mamma har varit lyhörda också har 
benägenhet att utveckla en starkare känslomässig relation till sitt väntade barn. Elin som 
aldrig känt sig riktigt älskat av sin mamma uppger också att hon var van vid att lägga 
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tankarna på barnet åt sidan under graviditeten, till och med under samtalen med 
psykologen.  
 
Resultatet av den här studien pekar på att förhållandet mellan kvinnan och hennes 
partner har stor betydelse när det gäller kvinnans psykiska hälsa under graviditeten, 
något som många tidigare studier visat (Rubertsson & Waldenström, 2003; Wickberg & 
Hwang, 2003; Matthey et al, 2004; Eberhard-Gran et al, 2004). Flera kvinnor vittnar om 
bristande stöd och oengagemang från deras partner. Camilla berättar att hon tvättar och 
städar, men inte hennes partner! Kan det vara så att könsrollerna förstärks eller kanske 
till och med överdrivs i takt med att graviditeten fortskrider, i synnerlighet när det gäller 
förstagångsföräldrar? Alices och Biancas förklaring till varför deras män är bra pappor 
är bland annat att de ”hjälper till” i hemmet. Vidare ger Camilla uttryck för att det 
gamla livet kanske är något hon kommer att sörja. Kan det faktum att paret står i 
brytningen mellan olika livsfaser vara en orsak till att slitningar och känslor av vanmakt 
och ensamhet uppstår i relationen?  
 
Alice och Diana var båda deprimerade under sina bägge graviditeter. Detta bekräftar 
bland annat Fergusons (1996) studier som visar att förekomst av depression under en 
graviditet medför en större risk att åter drabbas av depression nästkommande graviditet. 
Bianca hade inte varit deprimerad under sina föregående graviditeter, hennes depression 
grundade sig istället i att hennes andra förlossning hade varit traumatisk. Matthey med 
medarbetare (2004) har också funnit att en traumatisk förlossning kan utlösa en 
depression vid påföljande graviditet.  
 
Passageriter i Sverige 
 
Raphael-Leff (1992) skriver om passageriter i andra kulturer. Dessa riter underlättar för 
kvinnan att anpassa sig till moderskapet. ”Riter” och tankar på hur en gravid kvinna ska 
vara och bete sig finns även här i Sverige i form av inskrivning på MVC, utformningen 
av föräldraförsäkringen, gratisprenumerationer på tidningar som ”Vi föräldrar”, 
barnvagnsköp och köp av andra babyartiklar etc. Hos oss finns det säkerligen också 
historiska, religiösa och lokala skillnader i hur föräldrar inlemmas i föräldraskapet. 
Skillnaden i hur kvinnan formas in i moderskapet är kanske stor mellan storstäder och 
mindre städer ute i landet? Kanske är passageriterna mindre tydliga här och de kanske 
inte inger samma trygghet här som i andra länder? Riterna i Sverige kanske genomförs 
mer i ensamhet? Det är skillnad mellan att rådfråga sin svärmor eller kvinnorna i byn 
och att rådfråga någon barnexpert i en frågespalt i en tidning. Jag tänker att många 
kvinnor nog saknar en naturlig lotsning in i moderskapet. Flera kvinnor i studien uppger 
att de har dåligt stöd av partnern, mamman eller vänner, vilket i sig säkerligen kan 
skapa känslor av ensamhet och osäkerhet. Några kvinnor i studien kände dessutom krav 
på att hålla masken utåt, tjäna pengar och att de skulle fungera som vanligt trots trötthet 
och nedstämdhet under graviditeten. Frågan blir bara när utrymmet för att bereda 
”psykologisk plats” åt den nya, mycket betydelsefulla, familjemedlemmen ska skapas? 
Precis som tidigare forskning har visat trodde några kvinnor i den här studien att 
symtomen på prenatal depression hörde graviditeten till (Misri & Duke, 1995; Webster 
et al, 2003; Seimyr et al, 2004). Stödet från barnmorskan på MVC eller psykologen kan 
därför tänkas bli extra viktigt, vilket även flera kvinnor i studien ger uttryck för. 
 
Det är vanligt att människor från mindre orter flyttar till större städer. Elin och Diana är 
exempel på det. Att många saknar ett socialt nätverk kan därför inte vara en alltför 
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ovanlig situation i de större städerna i Sverige. Flera studier pekar på att 
invandrarkvinnor med ett annat modersmål än svenska riskerar att känna sig 
deprimerade under graviditeten och efter förlossningen. De känner sig isolerade och 
saknar bland annat ett socialt nätverk (Rubertsson & Waldenström, 2003; Wickberg & 
Hwang, 2003; Brodén, 2004). Kan liknande situationer utgöra en riskfaktor även för 
kvinnor med svensk bakgrund som flyttat från en stad till en annan? Den här studien 
pekar på det.  
 
Att samtala med någon 
 
I studien framkommer det att det är släktingars och vänners inställning till graviditet, 
moderskap och välbefinnande som styr huruvida kvinnan känner att hon kan prata med 
någon om hur hon mår under graviditeten. Det är ganska nedslående med tanke på att 
det oftast är de ”psykologiskt ensamma” kvinnorna som har det största behovet av stöd. 
Att tabun kring psykisk ohälsa under graviditeten finns i samhället ger kvinnorna 
exempel på när de säger att släktingar och väninnor också tillstått att de mått dåligt 
under sina graviditeter efter att de först fått veta att kvinnan fått stödjande samtal. Innan 
jag hade genomfört intervjuerna, ansåg jag (som blivande psykolog) att samtal med en 
främmande person kan vara ett ganska naturligt sätt att få adekvat hjälp och stöd. Detta 
synsätt kom på skam efter intervjuerna eftersom många av de intervjuade kvinnorna inte 
alls delade den uppfattningen! För vissa kvinnor var det en väldigt stor sak att gå till 
någon och prata eller be om hjälp! Många tyckte att var svårt och jobbigt att prata med 
en barnmorska eller en psykolog. Kvinnorna gick inte på samtal till barnmorskan eller 
psykologen lite slentrianmässigt, utan för att de verkligen behövde det eller för att de 
ansåg att de inte hade något annat val! Kanske finns det någonstans en rädsla för att bli 
betraktad som osjälvständig, instabil eller till och med psykiskt sjuk som gör det svårt 
att be om hjälp? Kanske är det ett sätt att slippa se allvaret i situationen? Kanske får det 
till och med någon att känna sig självisk, för att hon som kvinna tar hand om sig själv 
och inte bara finns till hands för andra? Något som Scattolon och Stoppard (2000) har 
sett.  
 
De stödjande samtalen har säkerligen anpassats, utformats och sett olika ut för de sex 
kvinnorna. De riktlinjer som har förespråkats av bland annat Wickberg och Hwang 
(2003) har inte alltid följts, till exempel gällande antalet gånger kvinnan och 
barnmorskan/psykologen ska ses eller hur aktivt rådgivande behandlaren ska vara. 
Wickberg och Hwang (2003) skriver att samtalstekniken kan anpassas efter 
behandlarnas personlighet och stil eftersom en förtroendefull relation är en förutsättning 
för att samtalen ska bli bra. Hälften av kvinnorna träffade psykologer och den andra 
hälften träffade sin MVC-barnmorska. Någon skillnad i hur nöjda kvinnorna var med 
samtalen kunde inte utskiljas mellan de båda grupperna i den här studien. De flesta 
kvinnor verkar relativt nöjda med antalet gånger och tiden de fick för varje samtal. 
Några kvinnor i studien uttrycker dock en besvikelse över att de inte fick ”gräva 
djupare” i exempelvis den egna livshistorien. Kanske kan sådana samtal förstärka 
känslan av att inte bli sedd? En viktig aspekt av de stödjande samtalen torde vara att 
prata med kvinnorna i början av kontakten och fråga dem vad de vill ha ut av samtalen. 
Här-och-nu ska hållas under de stödjande samtalen, men att vara gravid, deprimerad och 
uppleva någon form av ”omsorgssvikt” hemma kan kanske leda till att behovet av att 
någon lyssnar på kvinnans livshistoria blir större? Frida, som avbröt samtalsserien, 
antydde något om dålig kommunikation och att hon inte kände sig förstådd. Kvinnorna i 
den här studien hävdar att den personliga kontakten, personkemin mellan kvinnan och 
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behandlaren måste stämma för att det ska bli bra samtal som kvinnorna kan känna sig 
nöjda med, något som Wickberg och Hwangs studier (2003) också pekar på.  
 
Resultatet av den här studien visar att fyra av de sex kvinnorna är nöjda med det 
samtalsstöd de fick. Det går ganska väl i linje med tidigare studier (Wickberg & Hwang, 
2003). För de flesta kvinnorna var således de stödjande samtalen en positiv erfarenhet. 
Tilliten till behandlaren verkar ha funnits i de flesta fall. Kvinnorna förefaller ha kunnat 
prata om känsliga ämnen och barnet i magen. Exakt vad samtalen har för långsiktig 
påverkan på kvinnans psykiska mående eller praktiska vardag är dock svårt att säga 
utifrån resultatet. Kvinnorna vittnar bland annat om att de genom samtalen fått hjälp att 
sortera sina tankar, att de blivit mer självreflekterande, att de fått nya perspektiv och 
ökad självinsikt etc. Behandlarens normaliserande av kvinnornas situation har också 
tacksamt tagits emot av kvinnorna. Positiva konsekvenser av stödjande samtal liknande 
dem som nämnts ovan har också observerats i andra studier (Holden, 1991; Wickberg & 
Hwang, 2003). 
 
Det är intressant att majoriteten av kvinnorna säger sig vara positiva till att söka hjälp 
om de skulle hamna i samma situation igen, samtidigt som exempelvis Alice och Frida 
inte gjorde det. De tog inte kontakt med någon och bad heller inte om hjälp. 
Nedstämdheten och depressionen fick så att säga ”värka bort”. Naturligtvis beror en stor 
del på personlighet och hur hjälpsökande man är, men det är ändå anmärkningsvärt att 
kvinnorna som blev deprimerade efter förlossningen inte uppmärksammades speciellt 
av BVC eller MVC. Diana och Elin hade fått erbjudande om vidare kontakt redan innan 
förlossningen, medan Alice och Frida inte alls uppmärksammades. Här borde MVC-, 
eller kanske ännu naturligare, BVC-personalen kunna fånga upp mammor som är 
nedstämda eller deprimerade genom att både lyssna på mamman och observera hur 
samspelet mellan mor och barn fungerar. Alla kvinnor i studien uppger att de skulle 
rekommendera andra att söka hjälp. Samtidigt verkar det vara mer accepterat att andra 
söker stöd och hjälp än att själv göra det. Handlar det åter om samhällets tabun, 
”jantelagen” – att man ska klara sig själv eller att man inte bör må dåligt under pre- och 
postnatala perioden? 
 
Alice är osäker på om själva pratet med barnmorskan har hjälp henne. Alla kvinnor i 
studien uttrycker på ett eller annat sätt att det alltid är bra att prata med någon. Frågan 
blir då om pratandet i sig har en terapeutisk verkan? Är det alltid bra att prata med 
någon, eller kan det som i Fridas fall riskera att kvinnan tappar tilltron på att någon ska 
kunna hjälpa henne? 
 
Anknytningen till barnet 
 
Trots att studier visar att äldre kvinnor har svårare att knyta an till sina barn (Raphael-
Leff, 1992) så var det inte så med Bianca. Hon är den som starkast har uttryckt att hon 
fick en fin kontakt med barnet direkt efter förlossningen! Då hade hon ändå varit orolig 
under hela graviditeten för att hon skulle få ett handikappat barn, vilket kan ses som en 
ytterligare faktor som påverkar den prenatala anknytningen negativt. Misri, Kostaras 
och Fox (2000) forskning har visat att stödet från partnern och tillfredsställelsen i 
parförhållandet är en stark bidragande orsak till hur kvinnor knyter an till sina barn 
prenatalt. Bianca fick det stödet men flertalet av kvinnorna i studien upplevde att de inte 
fick något stöd av partnern. Tre av kvinnorna uppgav också att de hade svårt att 
fokusera på barnet i magen under graviditeten. Diana fokuserade på föräldrarna, Elin på 
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hemsituationen och Frida på arbetet och studierna. Det är dock svårt att uttala sig om 
huruvida kvinnorna hade knutit an till sina barn under graviditeten utifrån 
intervjumaterialet, men om det är så att prenatal anknytning också påverkar 
anknytningen efter förlossningen så som Condon (1993) hävdar, kan man ju tänka sig 
att kvinnornas uttryck för att de inte vågade närma sig barnet eller att de kände att 
barnet inte var deras, kan vara tecken på att de inte hade knutit an till sitt barn så starkt 
de första månaderna efter förlossningen. De flesta kvinnorna i studien säger dock att de 
ser sig själva som bra mammor. 
 
Några kvinnor har haft det svårt att anpassa sig till moderskapet, detta yttrade sig bland 
annat genom ett neutralt förhållningssätt gentemot sitt barn: ”Det kunde vara vilket barn 
som helst”, eller att kvinnan inte vågade lita på sin egen kraft som mamma. Tankar om 
att kvinnan inte dög som hon var, att hon borde vara en ”supermamma” gav uttryck för 
det. Att inte hitta sin nya identitet som mamma på en gång kanske förstärkte några 
kvinnors dåliga självförtroende och ensamhetskänslor, särskilt om stödet från partnern 
inte fanns. Precis som Seimyr med medarbetares studier (2004) visar, att depressiva 
symtom under graviditeten påverkar amningen, så hade de flesta kvinnorna i den här 
studien svårigheter med amningen. Alla uppger att de hade tänkt amma länge, men för 
de allra flesta gick det inte utan kvinnorna gav upp efter månader av kämpande.  
 
Postpartum depression 
 
Enligt Winnicott (1957) är kvinnan psykologiskt mycket känslig vid tiden för 
förlossningen, det nämner även några kvinnor i den här studien att de har varit. Som så 
många andra studier, visar också den här studien att flertalet av kvinnorna som varit 
deprimerade under graviditeten även blev det efter graviditeten (Matthey et al, 2004; 
Hayes & Muller, 2004). Det var bara Bianca som inte blev det och Camilla som inte 
hade fått sitt barn vid tiden för intervjun. Något som dock är viktigt att peka på vad 
gäller den här studien, är att alla kvinnor faktiskt hade fått stödjande samtal för sin 
nedstämdhet och/eller depression under graviditeten och att flera kvinnor trots det blev 
deprimerade efter förlossningen. Det är, utifrån studiens resultat, svårt att säga vad det 
kan bero på. De flesta kvinnorna i studien hade några av de riskfaktorer som kunde 
medföra att de riskerade att bli deprimerade efter förlossningen. Orsakerna till 
postpartum depression hos kvinnorna kan kännas igen från tidigare studier t ex bristen 
på socialt stöd och dålig relation till partnern (Rubertsson & Waldenström, 2003). Ett 
par kvinnor hade upplevt förluster ganska nära inpå graviditeten (Eberhard-Gran et al, 
2004). Några kvinnor uttryckte även att de hade dåligt självförtroende (Matthey et al, 
2004). Man kan tänka sig att det inte bara är en enskild faktor eller händelse som spelar 
in utan att det är flera omständigheter som samspelar och påverkar kvinnans psykiska 
hälsa efter förlossningen. Precis som Seimyr med medarbetare (2004) kom fram till i sin 
studie, visar även den här studien att många män inte uppmärksammat kvinnans 
depression. Några kvinnor saknade emotionellt stöd efter förlossningen, något som 
Matthey med kollegor (2004) också sett i sin studie. Vidare tog männen inte större 
ansvar för omvårdnaden av barnet trots att kvinnan uppvisade depressiva symtom efter 
förlossningen, vilket även framkommit i Seimyr med medarbetares studie (2004).  
 
Det var bara Diana som uppger att hennes pojke var lättirriterad och svårtröstat i 
småbarnsåldern. Huruvida kvinnornas oro, nedstämdhet eller depression påverkat barnet 
när det låg i magen är således svårt att säga. Tidigare studier har visat att depression 
under den första spädbarnstiden påverkar samspelet med både barnet och partnern 
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(Wickberg & Hwang, 2003). Ingen av kvinnorna i den här studien ger dock uttryck för 
att samspelet med deras barn på något sätt påverkats negativt. Ett skäl till det kan vara 
att det finns starka tabun som håller tillbaka kvinnorna från att uttala sig om exempelvis 
sådant som att de tyckte att det var svårt att se och tillfredsställa sitt barns behov. Många 
kvinnor uppger dock att de inte känner någon närhet till deras partner. Flera kvinnor i 
studien är osäkra på om de har någon framtid tillsammans med barnets far. Seimyr med 
kollegor (2004) konstaterar att samlivet påverkas negativt av postpartum depression, det 
har även framkommit i den här studien.  
 
Det är inte svårt att föreställa sig att det finns tankar om att prenatal depression och 
postpartum depression har olika etiologi (Hayes & Muller, 2004). För de flesta 
kvinnorna i den här studien mildrades depressionen strax innan förlossningen, för att 
sedan komma tillbaka än mer intensivt efter förlossningen. Både Alice och Frida 
uttrycker att depressionen kändes annorlunda och till och med starkare efter 
förlossningen. Detta skulle kunna tyda på att depressionerna orsakas av olika faktorer 
och att kvinnorna påverkas på olika sätt. Samtidigt ska man inte glömma att 
livssituationen i sig ändras drastiskt när ett nytt barn föds in i en familj. 
 
För- och nackdelar med EPDS 
 
Ett krux med EPDS är att kvinnans ”mående” psykiatriseras och kanske till och med 
stigmatiserar kvinnan. Eftersom postnatal depression har visat sig vara relativt vanligt 
bland gravida kvinnor kan det kanske tjäna på att uppmärksammas utan att 
diagnostiseras. För några av kvinnorna i studien var det till exempel skönt att få sina 
känslor och sitt mående normaliserat. De ville inte känna sig ”psykiskt instabila” eller 
kalla sig själva deprimerade, och de sökte inte heller hjälp för det. Kan det bli så att 
användandet av EPDS medför att man letar efter symtom och lyfter fram problem för att 
sedan normalisera och friskförklara dem i de stödjande samtalen, eller är EPDS helt 
enkelt ett sätt att få fatt på något som är svårt att verbalisera och att de stödjande 
samtalen sedan fyller funktionen av den hjälp och det stöd kvinnan behöver för att bättre 
kunna hantera sin livssituation? Det ena behöver kanske inte utesluta det andra, men det 
kan vara en viktig fråga att studera i framtiden. Kanske kan stödbehov mätas eller 
uppskattas på andra sätt, med formulär som har en annan vinkling än EPDS? Framtida 
forskning skulle kanske kunna ägnas åt att finna formulär eller andra 
bedömningsmetoder som mäter stödbehov i icke-psykiatriserande/icke-patologiserande 
termer? 
 
Preventivt arbete och tankar kring alternativa behandlingar 
 
Nästan samtliga kvinnor i Sverige besöker mödravårdscentralen under graviditeten. 
Barnmorskorna på MVC har bland annat till uppgift att se till att kvinnan och barnet 
mår bra och att graviditeten fortskrider som det ska (www.vardguiden.se). Den här 
studien pekar på att stödjande samtal kan mildra psykiskt lidande hos gravida kvinnor. 
Eftersom det har framkommit att psykisk ohälsa i form av exempelvis stress och 
depression kan påverka både kvinnan och barnet i magen negativt, är stödjande samtal 
förmodligen ett värdefullt och (livs)viktigt erbjudande mödravårdspersonalen kan ge till 
de gravida deprimerade kvinnor som besöker dem. För att fånga upp dessa kvinnor som 
ibland inte självmant söker hjälp behövs möjligtvis ett screeningsverktyg. Det tycks 
emellertid inte finnas så många till hands, därför torde screening med EPDS på MVC 
vara en god början. Det känns således angeläget att en stor utvärdering och validering 
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av självskattningsformuläret görs i Sverige så att fler mödravårdscentraler kan screena 
gravida och därtill erbjuda dem någon form av stöd. Screening med EPDS och 
uppföljande stödjande samtal med barnmorska eller psykolog verkar inte vara något 
som självklart erbjuds alla deprimerade, nedstämda eller oroliga gravida kvinnor på 
MVC. Att den möjligheten finns på vissa ställen är säkerligen både hälsofrämjande och 
uppskattat hos kvinnor som har det behovet, vilket även har framkommit i den här 
studien.  
 
Kanske finns det alternativa behandlingsmetoder som är mer tids- och 
kostnadseffektiva? Tidigare forskning och också den här studien pekar på att en viktig 
länk till bättre mående är upplevelsen av att ha ett stödjande socialt nätverk. Det bör 
således vara rimligt att tänka i termer av gruppsamtal med blivande/nyblivna mammor 
med nedstämdhet, orkeslöshet och dåligt relationellt stöd. Som Marks med medarbetare 
(2003) sett minskar postpartum depression hos förstföderskor om kvinnorna under 
graviditeten får träffas i grupp en gång i månaden så att barnmorskan och gruppen kan 
ge ett socialt stöd. Härom behövs sannolikt mer forskning grundade på svenska 
förhållanden. I familjer där den blivande/nyblivna mamman är missnöjd med relationen 
till sin partner faller det sig också rimligt att inkludera partnern i samtalen, alternativt 
anamma idéer från IPT.  
 
Eftersom en hel del av måendet tycks ha med tankar som i sin tur har med 
självvärdering och framtidsförväntningar att göra kan nog inslag från kognitiv terapi 
vara framgångsrika. Ett viktigt begrepp i kognitiv teori är coping, det vill säga hur man 
handskas med stressfyllda händelser. Krav på coping, eller effektiva copingstrategier, är 
något som bland annat aktualiseras extra mycket vid förändringar och kriser (Smith, 
2000). Modeller för att underlätta mer konkreta (beteende)förändringar kan säkert 
inspireras av KBT eller av så kallad lösningsfokuserad terapi. Kanske kan framtida 
forskningsstudier undersöka det? Frågan blir då om det går det att jämföra olika 
modeller, eller om olika modeller är olika effektiva/önskvärda under olika 
omständigheter? 
 
En informationsbroschyr till alla blivande föräldrar, om hur man kan må under 
graviditeten och vart man kan vända sig, efterfrågades av flera kvinnor i studien. 
Kanske är det ett ganska enkelt och billigt sätt för mödrahälsovårspersonal att nå ut med 
information till blivande föräldrar? Kanske finns det redan någon sådan broschyr i 
Sverige? Om den finns, så skulle en utvärdering av en sådan broschyr kunna göras för 
att se om fler kvinnor vänder sig till primärvården för hjälp och stöd.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga kvinnor som ingick i studien valdes ut  
utifrån att de screenats med EPDS på MVC. Kvinnorna har således upplevt nedstämdhet 
eller depression under graviditeten. De har alla fått stödjande samtal för det. Flera 
kvinnor tyckte att det något stort att gå till barnmorskan eller psykologen, något som 
bland annat kunde väcka motstånd hos kvinnan. De flesta är dock nöjda med samtalen 
och uppger att de har blivit stärkta och fått stöd och hjälp på ett bra sätt. Många kvinnor 
tycker att samtalen har hjälpt dem att reflektera över livssituationen. För de flesta 
återkom dock depressionen efter förlossningen, men det var ingen självklarhet för 
kvinnorna att söka hjälp för det. Det fanns flera kvinnor som hade en dålig relation till 
sin partner både innan och efter de stödjande samtalen och upplevelsen av hur mycket 
hjälp de fick i hemmet påverkade ofta känslan av hälsa och välbefinnande hos kvinnan. 
Relationen till kvinnans mamma och det sociala nätverket påverkade också kvinnans 



 54 

hälsa och hennes känsla av hur öppen hon kunde vara med att hon mådde dåligt under 
graviditeten. Samtliga kvinnor i studien anser sig vara mer eller mindre bra mammor. 
Kvinnorna uppger också att de har en bra relation till sitt barn.  
 
Slutligen kan det konstateras att mödravårdscentralen har en stor och viktig uppgift i att 
upptäcka de kvinnor som är nedstämda eller deprimerade under graviditeten och erbjuda 
dem hjälp. Preventivt arbete med deprimerade gravida minskar sannolikt lidande både 
kortsiktigt och långsiktigt. Vikten av att screena mammor under graviditeten och stödja 
dem bör således uppmärksammas mer inom primärvården särskilt som denna och 
tidigare studier (Hayes et al, 2001) visar att många kvinnor inte söker hjälp självmant. 
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Bilaga 1 
 
Stockholms Läns Landsting  
Centrum för folkhälsa            
                                                                                                               Stockholm 2005-10-04 
 
 
 
 
 
 
Postadress                                                         Besöksadress                Telefon                       Telefax  
Centrum för folkhälsa                                       Västgötag 2                   08-737 36 07              08-737 38 80                     
Psykisk Hälsa 118 91 Stockholm 08-737 36 01  
Box 175 33  
118 91 Stockholm 
 
Vi har blivit kontaktade av en student vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. Studenten heter Alexandra Begum och hon vill skriva om hur gravida kvinnor 
upplever stödsamtalen de haft utifrån användandet av EPDS. För att ta reda på detta vill 
Alexandra intervjua totalt tio kvinnor. Handledare för uppsatsen är Pia Risholm-Mothander 
som har ett förflutet som MHV-BHV psykolog i Stockholms läns landsting.  
För att hjälpa Alexandra har vi lovat att skicka förfrågan till ett urval av barnmorskor från 
olika mödravårdscentraler i länet. Intervjun beräknas ta en timme av kvinnornas tid i anspråk 
och vi hoppas att du har möjlighet att förmedla kontakt med någon/några av de kvinnor som 
du haft i samtal. För att få veta om du har möjlighet att förmedla kontakt med någon/några 
kvinnor eller ej så är vi tacksamma om du svarar på detta mail. Om du har möjlighet så 
vidarebefordrar vi ditt namn, arbetsadress och telefonnummer till Alexandra. Hon kontaktar 
dig så ni kan göra upp om hur kontakten med kvinnorna kan ske på bästa sätt.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
e-mail: lene.lindberg@sll.se  
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Bilaga 2 
Intervjuguide - Förslag till frågor                    

Alexandra Begum, T 10 
 
 
 
Bakgrund: 
 Vem är du (ålder, sambo/ensamstående, förstföderska etc)?  
 Hur ser du på dig själv som person? (Är du trygg, har lätt för att bli orolig etc) 
 Hur såg din sociala situation ut vid tiden för samtalen? (Arbete, vänner, familj 

etc) 
 Har du varit nedstämd eller deprimerad tidigare? 
 
Alternativ till de ovanstående frågorna: 
 Hur kom det sig att du blev aktuell för de stödsamtal som studien kretsar kring? 
 
Innan samtalen: 
 Visste du innan att kvinnor kunde drabbas av depression i samband med 

graviditet och barnafödande? Om ja; hur hade du fått den informationen? 
 Upplever du att det är ”tillåtet” att prata om psykisk ohälsa under graviditeten?  
 Tror du att du själv hade sökt hjälp om det inte hade uppmärksammats? 
 När började du känna att du var deprimerad? 
 Hur upplevde du din situation? 
 Hur såg stödet ut hemma? 
 
 Om screenad: Kände du dig deprimerad? 
 
 Var det du eller någon annan som uppmärksammade att du var deprimerad/ 

behövde stödsamtal? (om det var någon annan) Hur var det? 
 Vilka förväntningar hade du inför samtalen? 
 
 
Samtalen: 
 Var låg fokus i samtalen (hos dig eller ditt barn)? 
 Om fokus låg på kvinnan: Hur upplevde du att fokus riktades mot dig (och din 

psykiska hälsa) och inte (bara) på barnet? 
 Tycker du att barnmorskan/psykologen kunde sätta fingret på det du behövde? 
 
 Vad är dina allmänna reflektioner om samtalen? 
 Hur många samtal erbjöds du? Var de tillräckligt många? 
 Tyckte du att tiden var lagom tilltagen? 
 Fanns det praktiska hinder att få till stånd mötena? 
 
 
Efter samtalen 
 Under hur lång tid kände du dig deprimerad? 
 Gav samtalen dig den hjälp som du förväntade? På vilket sätt? (Vad har du 

saknat?/ Vad har varit bra?) 
 Skulle du tacka ja om du fick erbjudandet igen? 
 Ev. Har du någon annan som du kan prata med, någon som är bra på att lyssna 

(då/nu)? 
 Hur tror du att du skulle göra om du hamnade i samma situation igen? 
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Livet med den nya familjen (om kvinnan fått barn) 
 Kände du dig nedstämd/deprimerad efter förlossningen? Hur länge höll det i sig 

i så fall? Hur hanterade du det? 
 Vem är ditt barn? Hur tycker du att ditt barns temperament är? 
 Ammande du? Hur var det? 
 Hur har du upplevt moderskapet? 
 Hur har vardagen varit? 
 Vem kan hjälpa dig när du inte orkar? 
 Hur ser du på dig själv som mamma/kvinna? 
 Hur ser du på din partner som pappa? 
 Hur mår du idag? 
 
 
Allmänt 
 Hur tycker du att man ytterligare kan förbättra för blivande mammor som 

befinner sig i den situation du var i? 
 Skulle du rekommendera samtal till någon annan i samma situation? 
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Bilaga 3 
 

Stockholm 2005-11-07 
 
 
 
Hej!  
Jag heter Alexandra Begum och jag går sista terminen på den 5-åriga 
Psykologutbildningen vid Stockholms universitet. Inom ramen för 
utbildningen ingår att varje student ska göra en större studie. Mitt intresse 
för kvinnors välbefinnande och hälsa under graviditeten har varit stort 
sedan länge, därför har jag valt att göra en studie om detta. Just nu samlar 
jag in data till min studie som kommer att baseras på intervjuer och Du är 
en av de kvinnor som jag kommer att intervjua. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur blivande mammor som fått enskilda 
samtal under graviditeten har upplevt samtalen. Syftet är också att ta reda 
på om och hur samtalen har påverkat de blivande mammornas upplevda 
hälsa.  
 
Anledningen till att just Du blev tillfrågad om Du ville medverka i den här 
studien var att Du för en tid sedan fick en serie enskilda samtal med din 
MVC/BVC-sköterska alternativt psykolog. Det är också hon/han som tog 
beslutet om att Du skulle kontaktas. Jag själv har således inte haft tillgång 
till Ditt namn eller gjort urvalet eftersom dessa uppgifter är 
sekretessbelagda. 
 
Själva intervjun kommer att ta ca 90 minuter och jag kommer, med Ditt 
samtycke, att spela in den på band. Orsaken till detta är helt enkelt att jag 
ska komma ihåg vad som har sagts. Du kommer dock att vara helt anonym – 
ingen förutom jag kommer att veta hur just du svarade. Eftersom urvalet är 
begränsat är just Dina åsikter mycket betydelsefulla. Din medverkan är dock 
helt frivillig och Du får naturligtvis avstå om Du känner att Du inte längre 
vill vara med. 
 
Du välkommen att höra av dig till mig om du har frågor eller funderingar om 
studien. 
 
Mitt telefonnummer är: 073 – 94 94 506 
Min mailadress är: alexandrabegum@hotmail.com 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Alexandra Begum 
 
 


