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Sammanfattning 

I Sverige drabbas mellan 12-14,5 procent av nyblivna mödrar av 
förlossningsdepression. På senare tid har förlossningsdepression börjat 
diskuteras mer både i politiska och mediala sammanhang och forskning gjord på 
fältet har främst koncentrerats till medicinska och hormonella 
förklaringsmodeller till varför depressionen uppstår. Denna uppsats utgår från ett 
subjektivitetsperspektiv och har som syfte att beskriva mödrars upplevelser av 
förlossningsdepression, detta med särskilt fokus på den motsättning som antas ha 
uppstått då de nyblivna mödrarna drabbades av en förlossningsdepression när de 
normativa förväntningarna är att de borde ha varit lyckliga. Upplevelser av 
förlossningsdepression diskuteras utifrån Foucault och Goffmans teoretiseringar 
kring avvikande, Hochschilds teori kring bedömning av känslors legitimitet samt 
Berger och Luckmanns teoretisering kring roller. Hantering av depressionen 
diskuteras utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv samt Folkman och 
Lazarus coping-strategier. Uppsatsen har en fenomenologisk ansats och nio 
kvalitativa intervjuer har genomförts med kvinnor som tidigare varit drabbade av 
förlossningsdepression. Studiens resultat visar att mödrarna uttrycker att det 
finns ett tydligt modersideal samt att de hade höga förväntningar på 
föräldraskapet. När kvinnorna under depressionen kände att de inte kunde leva 
upp till dessa krav och förväntningar, skapade detta i sig negativa känslor såsom 
skam, skuld och otillräcklighet. Hanteringen av depressionen kunde avse både 
problem- och emotionsfokuserad coping samt att några av kvinnorna dolde sina 
negativa känslor bakom en lycklig fasad. Flera av kvinnorna är mycket 
missnöjda med den hjälp, eller avsaknad av hjälp, de fått från BVC. Detta tyder 
på en brist i den svenska mödravården trots att Sverige överlag anses vara ett 
land med goda förutsättningar för nyblivna föräldrar. 
 
Nyckelord: Förlossningsdepression, förväntningar på föräldraskapet, hantering 
av förlossningsdepression, svensk mödravård 

 
 
 
 
 
 
 
Tack! 
Vi vill å det ödmjukaste tacka alla de kvinnor som ställt upp i denna studie och som så 
öppenhjärtigt har berättat om och delat med sig av sina upplevelser.  
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet förlossningsdepression, dess ställning i den aktuella 
samhällsdebatten samt varför ämnet är av intresse att studera (1.1.). Detta följs sedan av ett 
beskrivande av syfte och tillhörande frågeställningar (1.2.) och kapitlet avslutats sedan med 
en disposition för hela uppsatsens struktur (1.3.). 

1.1. Bakgrund 
Sverige har länge ansetts vara det land som är säkrast att föda barn i baserat på den låga 
barnadödligheten (Hildingsson och Thomas, 2007:126). Varje gravid kvinna i Sverige har rätt 
till regelbundna och kostnadsfria besök på mödravårdscentralen (MVC) där ultraljud och 
andra medicinska rutinkontroller genomförs (Mittag, 2013). På senare år har fokus dock inte 
enbart avsett medicinska åkommor utan mödrahälsovården har också fått ett ansvar i att 
uppmärksamma gravida kvinnors psykiska mående (Berglund et al., 2002:2029). Efter att 
barnet har fötts erbjuder barnavårdscentralen (BVC) även väletablerad hälsovård och 
uppföljning av barnet och dess utveckling ända upp i skolålder och en svensk studie har visat 
att de allra flesta mödrar är nöjda med den vård som ges efter förlossningen (Örtenstrand & 
Waldenström, 2005:1285, 1291). Sverige är också det land bland 18 undersökta OECD-länder 
med längst betald föräldraledighet vilket även visats signifikant minska barnadödligheten 
(Tanaka, 2005:F18ff). Alla aspekter beskrivna ovan implicerar att Sverige är ett land med 
goda förutsättningar för nyblivna föräldrar. 
 
Enligt den svenska vårdguiden, en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och 
vård, drabbas dock en av tio nyblivna föräldrar av förlossningsdepression. En 
förlossningsdepression skiljer sig inte enligt vårdguiden från en vanlig depression men 
uppstår oftast inom de två till tre första månaderna efter förlossningen och vanliga symptom 
är panik, oro, skuldkänslor och minskad livslust. Vanligt är också att föräldrarna hyser 
negativa känslor, eller inga känslor alls, inför sina barn. Enligt vårdguiden är det viktigt att 
särskilja förlossningsdepression från närliggande diagnoser rörande humörrubbningar. 
Nedstämdhet de första dygnen efter förlossningen, så kallad baby blues, är förhållandevis 
vanligt hos nyblivna mödrar och dessa känslor brukar relativt snabbt gå över. Om dessa 
känslor däremot inte försvinner inom ett par veckor kan detta vara tecken på 
förlossningsdepression (Lundmark, 2013).  
 
Många nyblivna föräldrar upplever att de inte kan leva upp till de krav som finns på att vara 
en god förälder och känner sig därför förvirrade i sin nya roll, något som leder till känslor av 
skuld och skam. Många som drabbas av förlossningsdepression upplever då att de måste dölja 
detta bakom en lycklig fasad (Lofthus, 2013), något som bekräftas i en studie av Mauthner där 
hon visar att bilden av den lyckliga modern kvarstår och framhålls som norm. Andra känslor 
blir istället tabubelagda och stigmatiserade (Mauthner, 1998:343). 
 
Trots att känslor förknippade förlossningsdepression kan anses vara tabubelagda så har 
förlossningsdepression på senare tid börjat diskuteras allt mer i Sverige, både inom politiken 
som föremål för höjda bidrag till sjukvården (Svenska Dagbladet, 2012) och i olika mediala 
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sammanhang såsom i tv-programmet “Malou efter tio” där subjektiva upplevelser av 
depressionen behandlas (TV4 Play, 2013). Förutom ökat intresse inom populärkultur och i 
den politiska debatten så har även den akademiska världen börjat studera ämnet närmare. 
Mycket av den vetenskapliga forskning som gjorts inom området förlossningsdepression 
koncentreras till olika medicinska och hormonella förklaringsmodeller till varför depressionen 
uppstår. Den subjektiva upplevelsen för de drabbade har istället till stor del förpassats till det 
skönlitterära området (Blum, 2007:45ff; Murray & Finn, 2012:42).  
 
På grund av att den subjektiva upplevelsen av förlossningsdepression inte är något som det 
akademiska fältet tydligt intresserat sig för anses området intressant att studera noggrannare. 
Denna studies fokus på svenska mödrars subjektiva upplevelser motiveras också av att 
Abrams och Curran hävdar att mödrars upplevelser av förlossningsdepression skiljer sig åt 
mellan länder på grund av olika idealiserade uppfattningar om moderskapet (Abrams & 
Curran, 2011:374). Denna studie kan därmed bidra till studiet av de subjektiva upplevelserna 
av förlossningsdepression utifrån en svensk kontext.  
 
Förlossningsdepression är ett medicinskt beskrivet sjukdomstillstånd (American Psychiatric 
Association, 2013:186f) och är per definition därmed ett avvikande från ett normaltillstånd. 
Förväntningar på lycka för nyblivna föräldrar är möjligen ännu tydligare än i andra skeden av 
livet. Ett avvikande från den förväntade föräldrarollen kan därmed upplevas än tyngre då 
kontrasten mellan faktiska upplevelser och normer är tydligare. Ämnet är av intresse att lyfta 
på grund av att det kan anses vara tabubelagt (Mauthner, 1998:343) samtidigt som det har en 
sociologisk betydelse utifrån att ett tydligt avvikande från normer görs gällande. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie utgår från ett subjektivitetsperspektiv med syfte att beskriva hur mödrar som 
tidigare varit drabbade av förlossningsdepression beskriver sina subjektiva upplevelser av 
denna. Detta med särskilt fokus på den motsättning som antas ha uppstått då de nyblivna 
mödrarna drabbades av en förlossningsdepression när de normativa förväntningarna är att de 
borde ha varit lyckliga. Upplevelser och hantering av ett avvikande från den normativa 
modersrollen kommer att undersökas genom följande frågeställningar: 
 

• Hur beskrivs upplevelser av ett avvikande från den förväntade föräldrarollen hos 
mödrar som tidigare varit drabbade av förlossningsdepression? 

• Hur beskriver tidigare drabbade mödrar att de hanterade sin förlossningsdepression? 

1.3. Uppsatsens disposition 
I efterföljande kapitel två presenteras en del av den tidigare forskning som gjorts inom fältet 
för att beskriva det aktuella forskningsläget både i Sverige och internationellt. I det tredje 
kapitlet redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter och begreppsliga referensramar som 
senare i uppsatsen används för att kunna förklara och skapa en djupare förståelse för studiens 
resultat. I kapitel fyra återges studiens metodologiska tillvägagångssätt för att ge läsaren en 
inblick i hur studien genomförts, hur urvalet gjorts och hur materialet samlats in, kodats och 
analyserats samt vilka etiska principer som beaktats. Vidare i kapitel fyra diskuteras också 
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studiens metodologiska överväganden samt dess validitet, reliabilitet och äkthet. I det femte 
kapitlet presenteras studiens resultat samt analysen av desamma. I det avslutande kapitlet, 
kapitel sex, följer en diskussion av resultatet i ljuset av de valda teorierna och den tidigare 
forskningen och här sker också en återkoppling till studiens syfte samt ett besvarande av 
frågeställningar. I detta kapitel inkluderas också en metoddiskussion rörande studiens 
metodologiska begränsningar och kapitlet avslutas med två avsnitt som innehåller 
sammanfattande slutsatser och implikationer för vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras en genomgång av tidigare forskning som rör relevanta områden för 
denna studie. Även då mycket av den forskning som här presenteras är gjord utanför Sverige, 
anses den ändå kunna vara av relevans för att skapa förståelse för samt för att ge en bakgrund 
till ämnet förlossningsdepression. Detta då forskningen i det här kapitlet visar att 
sjukdomstillståndet finns i flera länder och att symptomen många gånger liknar varandra i 
skilda kulturer. Vidare verkar det finnas överensstämmande resultat rörande hur hanteringen 
av förlossningsdepression kan gå till i både svenska och utländska studier. I slutet av kapitlet 
följer en kort beskrivning av hur den tidigare forskningen anses kunna tillämpas i denna 
studie. Kapitlet har indelats i olika avsnitt och presenteras i följande ordning; Förekomst av 
förlossningsdepression i Sverige (2.1.), Möjliga orsaker och förklaringar till varför 
förlossningsdepression uppstår (2.2.), Representationer av den goda modern (2.3.), Subjektiva 
upplevelser av förlossningsdepression (2.4.), Hantering av förlossningsdepression (2.5.) samt 
Tillämpning av tidigare forskning (2.6.). 

2.1. Förekomst av förlossningsdepression i Sverige 
Svenska studier har visat att mellan 12 och 14,5 procent av alla nyblivna mödrar i Sverige 
drabbas av förlossningsdepression (Bågedahl-Strindlund & Börjesson, 1998:273; Josefsson et 
al., 2001:252ff; Rubertsson et al., 2005a:159) samt att det verkar finnas ett samband mellan 
depressiva symptom under och efter graviditeten (Josefsson et al., 2001:252ff; Rubertsson et 
al., 2005a:159). Josefsson och kollegor fann att 17 procent av kvinnorna i deras studie 
uppvisade depressiva symptom mot slutet av graviditeten. Efter förlossningen hade siffran 
visserligen sjunkit men totalt sett var 13 procent drabbade av förlossningsdepression. 
Josefsson och kollegor menar därför att det kan gå att upptäcka vilka kvinnor som är i 
riskzonen för att drabbas av förlossningsdepression genom att under graviditetens senare del 
uppmärksamma vilka som uppvisar depressiva symptom. Författarna argumenterar därmed 
för att vårdavdelningar har en viktig roll i att uppmärksamma vilka kvinnor som efter 
förlossningen kan tänkas behöva hjälp (Josefsson et al., 2001:252ff). 

2.2. Möjliga orsaker och förklaringar till varför förlossningsdepression uppstår 
Varför vissa drabbas av förlossningsdepression och andra inte trots att de lever i en liknande 
kulturell och social kontext har diskuteras i en brittisk studie av Mauthner. En anledning kan 
vara att de som inte drabbas inte upplever en konflikt mellan förväntningar och faktiska 
upplevelser efter en förlossning. Mauthner anser dock att en troligare förklaring kan vara att 
konflikten hanteras på olika sätt av olika personer. Hennes studie visade nämligen att personer 
som tidigt accepterade och identifierade negativa känslor som uppkommit efter förlossningen, 
mer sällan drabbades av förlossningsdepression än de som försökte tränga bort känslorna 
(Mauthner, 1998:348). 
 
I kanadensisk forskning har möjligheten undersökts att andra faktorer än förväntningar på 
modersrollen skulle kunna medföra en ökad risk att drabbas av förlossningsdepression. Det 
som Da Costa och kollegor fann var att kvinnor som upplevde oro och ängslan under 
graviditeten löpte en större risk att drabbas av förlossningsdepression. Inga samband framkom 
dock mellan olika sociodemografiska faktorer såsom ålder, utbildning, inkomst eller antal 
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barn och förlossningsdepression eller nedstämdhet under graviditeten (Da Costa et al., 
2000:38f). Detta bekräftas i en marockansk studie där inte heller några samband mellan dessa 
demografiska faktorer och förlossningsdepression uppdagades (Agoub et al. 2005:41). 
Däremot fann Agoub med kollegor andra faktorer associerade med förlossningsdepression då 
ungefär en tredjedel av de drabbade mödrarna uppgav att de hade äktenskapsproblem, något 
som författarna menar skulle kunna öka risken att drabbas. Vidare kunde risken att drabbas 
öka om mödrarna upplevt komplikationer under graviditeten, om barnet haft några 
hälsoproblem och/eller om modern hade varit med om stressfulla händelser, ofta kopplade till 
sociala eller ekonomiska svårigheter, under graviditeten (Agoub et al. 2005:39). 
 
I svenska studier har liknande resultat funnits då riskfaktorer för att drabbas kunde vara att 
modern hade varit med om stressfulla händelser i livet före eller under graviditeten 
(Rubertsson et al., 2005b:101f), om hon var arbetslös (Rubertsson et al., 2005b:101f; Seimyr 
et al., 2013:125) eller sjukledig under graviditeten samt om modern drabbats av 
komplikationer under graviditeten (Josefsson et al. 2002:224f). Precis som i de utländska 
studierna fann heller inte Josefsson och kollegor några samband mellan 
förlossningsdepression och sociodemografiska faktorer såsom ålder, antal barn, civilstånd 
eller typ av sysselsättning (Josefsson et al. 2002:224f). Däremot fann Seimyr och kollegor att 
några av dessa faktorer kunde verka förebyggande då både ålder, utbildningsnivå och ett 
längre förhållande med partnern visade sig korrelera negativt med förlossningsdepression 
(Seimyr et al., 2013:125). Andra riskfaktorer som påträffades i de svenska studierna var om 
kvinnan tidigare hade haft flertalet aborter och/eller andra obstetriska komplikationer, såsom 
akuta kejsarsnitt (Josefsson et al. 2002:224f) samt om modern tidigare varit drabbad av någon 
psykisk sjukdom (Seimyr et al., 2013:125). 
 
Rubertsson och kollegor fann att ytterligare en riskfaktor är om kvinnan har annat modersmål 
än svenska och de menar därför att detta är av vikt att studera närmare då alla kvinnor i deras 
studie ändå kunde tala svenska. Författarna menar att skillnaderna möjligen kan vara än större 
om kvinnor som inte kunde tala svenska alls hade inkluderats i studien (Rubertsson et al., 
2005b:101f). Detta resultat står dock i motsats till en annan svensk studie där inga signifikanta 
skillnader mellan svenskfödda och immigrerade kvinnor fanns i risken att drabbas av 
förlossningsdepression. De immigrerade kvinnorna tenderade dock att erhålla en något högre 
genomsnittlig testpoäng på EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), men detta gällde 
endast de kvinnor som inte översteg poänggränsen för att klassas som deprimerade 
(Bågedahl-Strindlund & Börjesson, 1998:273f). 

2.3. Representationer av den goda modern 
Som nämndes i inledningen upplever många nyblivna föräldrar att de inte kan leva upp till de 
krav som finns på att vara en god förälder (Lofthus, 2013). Flera studier har visat just på att 
det finns en idealiserad bild av eller en diskurs kring den goda, perfekta och felfria modern 
(Abrams & Curran, 2011:374; Beck, 2002: 470; Edhborg et al., 2005:263f; Elvin-Nowak & 
Thomasson, 2001:423f; Mauthner, 1998:337ff; Murray & Finn, 2012:48f). Beck har gjort en 
metasyntes, det vill säga ett jämförande och ett integrerande, av resultaten från 18 kvalitativa 
studier rörande förlossningsdepression. Ett av de största fynden i denna studie var att de 
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inkluderade kvinnorna ofta uppfattade sig själva som dåliga mödrar vilket beskrivs bero på att 
de hade orimliga föreställningar och krav på föräldraskapet som inte infriades och som de inte 
upplevde sig kunna leva upp till (Beck, 2002: 470). Becks metasyntes har dock fått kritik från 
Abrams och Curran då majoriteten av de studier som inkluderades baserades på vita 
medelklasskvinnor och utelämnade till stor del lägre klasser och personer av andra etniciteter. 
Abrams och Curran, som istället studerat fattiga kvinnor av etniska minoriteter i USA, menar 
att det är viktigt att ta hänsyn till just kulturella skillnader när forskning som rör subjektiva 
upplevelser av förlossningsdepression bedrivs. De menar att idealiserade uppfattningar och 
normer kring moderskapet samt vad som utmärker en god mor kan skilja sig åt mellan olika 
kulturer och olika samhällsklasser (Abrams & Curran, 2011:374). 
 
Flera studier är dock överens om att det verkar finnas en idealiserad bild av moderskapet och 
vad det innebär att vara en god mor. De brittiska forskarna Murray och Finn fann att 
kvinnorna i deras studie menade att för att vara en god mor så måste kvinnan först och främst 
alltid och ovillkorligen älska sitt barn. Känslor av exempelvis ilska och frustration går inte i 
linje med den etablerade normen av vad det innebär att vara en god mor och kvinnor som 
upplever dessa negativa känslor inför barnet kan därför uppfattas som dåliga mödrar (Murray 
& Finn, 2012:50, 56). Vidare har svenska forskare funnit att det finns förväntningar på att 
kvinnor bör finna glädje i moderskapet, för att barnet ska må bra måste också modern må bra 
och vara lycklig (Elvin-Nowak & Thomasson, 2001:423f). För att vara en god mor bör 
kvinnor också omvårda och anknyta till barnet samt tillfredsställa alla dess behov med 
detsamma. Mödrar förväntas vara tillgängliga för barnet både fysiskt och emotionellt och 
därmed inte bara omvårda barnet på ett mekaniskt sätt utan involvera känslor i allt som rör 
barnet (Elvin-Nowak & Thomasson, 2001:423f; Mauthner, 1998:337ff; Murray & Finn, 
2012:48f). Vidare beskrev många kvinnor att en god mor i alla lägen bör ha kontroll över 
situationen, vara aktiv med sitt barn och se till att barnet är glatt hela sin vakna tid (Murray & 
Finn, 2012:48f). 
 
I Sverige kan moderskapsdiskursen till viss del upplevas stå i konflikt med den rådande 
jämlikhetsdiskursen menar Elvin-Nowak och Thomasson. I jämlikhetsdiskursen läggs bland 
annat vikt på att kvinnorna, precis som männen, bör ha ett arbete utanför hemmet då det 
annars kan uppfattas som att kvinnorna ger uttryck för sin femininitet på ett negativt sätt. 
Samtidigt kan deras kvinnlighet och moderskap komma att ifrågasättas om de inte spenderar 
tillräckligt med tid tillsammans med sina barn. Författarna hävdar därmed att svenska kvinnor 
måste hitta en balansgång mellan dessa båda diskurser för att samtidigt kunna uppfattas som 
en god mor och en självständig kvinna (Elvin-Nowak & Thomasson, 2001:425). 

2.4. Subjektiva upplevelser av förlossningsdepression 
Med tanke på de höga förväntningar som ställs på rollen som mor, vilket visats i det tidigare 
avsnittet, upplever många kvinnor som drabbats av förlossningsdepression en rad negativa 
känslor, naturligtvis dels på grund av depression i sig med också som en följd av att inte 
kunna leva upp till förväntningarna (Beck, 2002:470; Edhborg et al., 2005:263ff; Mauthner, 
1998:337ff). Även om Abrams och Curran samt Elvin-Nowak och Thomasson påpekar att det 
är viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader och skillnader i social bakgrund, då 
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moderskapet kan uppfattas på olika sätt i olika kulturer (Abrams & Curran, 2011:382f; Elvin-
Nowak & Thomasson, 2001:407), så verkar det ändå finnas vissa gemensamma nämnare i 
vilka känslor som många kvinnor som drabbats av förlossningsdepression upplever. Det som 
flertalet studier har visat är att många kvinnor som drabbats av förlossningsdepression 
upplever känslor av misslyckande och av att inte kunna räcka till (Abrams & Curran, 
2011:383; Edhborg et al., 2005:263ff; Mauthner, 1998:337ff; Seimyr et al., 2013:127). Något 
annat som är än mer frekvent återkommande i kvinnors beskrivningar av sina upplevelser av 
förlossningsdepression är känslor av skuld och skam (Abrams & Curran, 2011:382f; Beck, 
2002:470; Edhborg et al., 2005, 263ff; Elvin-Nowak & Thomasson, 2001:425; Engqvist & 
Nilsson, 2013:85; Mauthner, 1998:348; Murray & Finn, 2012:50; Seimyr et al., 2013:127). 
 
De förväntningar som finns på moderskapet och mödrarnas subjektiva upplevelser av den 
nyblivna modersrollen under en förlossningsdepression går inte ihop. Med andra ord uppstår 
det en diskrepans mellan den mor de vill vara och den mor de upplever sig vara, en konflikt 
mellan förväntningarna på att vara lycklig och de nyblivna mödrarnas negativa känslor. 
Kvinnorna i ett flertal studier upplevde det svårt att acceptera dessa känslor vilket ledde till 
känslor av skuld och skam (Beck, 2002:470; Engqvist & Nilsson, 2013:85; Edhborg et al., 
2005:263ff; Mauthner, 1998:337ff). Vidare menar Mauthner att kvinnor upplever det svårt att 
tala om sin depression med sin make, släkt och vänner och vissa nämner inte sina känslor 
överhuvudtaget då de menar att det är att visa omgivningen tecken på svaghet och 
misslyckande (Mauthner, 1998:343). Svensk forskning har också visat att gravida kvinnor och 
nyblivna mödrar kan ha svårt att tala om sina psykiska problem även med sina barnmorskor 
(Seimyr et al., 2013:129). 
 
Beck fann att när kvinnorna inte upplevde sig kunna leva upp till förväntningarna så kände de 
att de hade förlorat kontrollen, förlorat sig själva och även förlorat den egna rösten och talan 
(Beck, 2002:470) Detta är något som Abrams och Curran inte fann i sin studie med kvinnor 
av etniska minoriteter i de lägre samhällsklasserna. De visar att trots att kvinnorna upplevde 
känslor av misslyckande, och som en följd av det även känslor av skuld och skam, så 
upplevde de inte en känsla av förlust av sin autonomi eller en förlust av sig själva. Detta 
styrker också deras ståndpunkt om vikten av att ta hänsyn till olika samhällsklasser och 
etniciteter i studiet av förlossningsdepression (Abrams & Curran, 2011:383). 
 
Svenska studier har, precis som de utländska studierna, visat att många kvinnor upplevde 
känslor av sorgsenhet, ängslan, oro och rädsla till följd av depressionen vilket många gånger 
ledde till skuld- och skamkänslor (Engqvist & Nilsson, 2013:84f; Seimyr et al., 2013:127). 
Många kvinnor upplevde också ambivalenta känslor gentemot sitt barn i samband med 
förlossningsdepressionen då känslorna växlade mellan att vilja och inte vilja ha barnet 
(Edhborg et al., 2005:263ff; Engqvist & Nilsson, 2013:82, 86). Kvinnorna upplevde också 
som följd av sitt sjukdomstillstånd förtvivlan och ensamhet och de upplevde att de inte längre 
var en del av en gemenskap (Engqvist & Nilsson, 2013:86) samt att de hade fått ett mindre 
socialt nätverk (Edhborg et al., 2005:265). I Edhborg och kollegors studie gav kvinnorna 
uttryck för att de i samband med upplevelsen av att de hade fått ett mindre socialt nätverk, så 
upplevde de att de hade tagit ett kliv från, som författarna uttrycker det, den maskulina 
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världen med ett större självbestämmande. Istället äntrade de den mer feminina världen som 
författarna menar innebar en större ensamhet och en upplevelse av mindre makt vilket 
medförde att kvinnorna upplevde att de befann sig i en värld och i en roll som upplevdes 
främmande för dem. För att hantera denna förändring menar författarna att det blev än 
viktigare för kvinnorna att omdefiniera sin identitet och passa in i rollen som mor, men 
samtidigt att uppmuntra sin partner till ett större engagemang i omhändertagandet av barnet 
för att kunna behålla sin autonomi (Edhborg et al., 2005:265). 

2.5. Hantering av förlossningsdepression 
Kvinnorna i Edborgh och kollegors studie upplevde att de hade behov av att få prata om sina 
upplevelser och att bli lyssnade på, något som för många också blev ett sätt att hantera 
depressionen på. Kvinnorna i studien beskriver vidare att de många gånger kände sig som 
dåliga mödrar och talade om sina depressiva känslor som en del av ett eget misslyckande 
snarare än som sprungna ur depressionen. Edborgh och kollegor menar därför att professionell 
personal som kvinnorna möter behöver skapa ett klimat som underlättar för deprimerade 
mödrar att berätta om sina negativa känslor och där barnmorskor och andra professionella kan 
övertyga kvinnorna om att de inte är odugliga som mödrar (Edhborg et al., 2005:265). Detta 
är något som Slade med kollegor också poängterar då de funnit att kvinnornas relation till 
deras barnmorska var avgörande för om de sökte hjälp eller inte. En sämre relation dem 
emellan avskräckte många kvinnor från att söka hjälp (Slade et al., 2010:e442f). 
 
Något som går i linje med Edhborg med kollegors argumentation om att kvinnor drabbade av 
förlossningsdepression behöver få prata om sina upplevelser, är att Beck samt Montgomery 
med kollegor har funnit att vissa av kvinnorna i deras studier deltog i stödgrupper för föräldrar 
drabbade av förlossningsdepression som ett sätt att hantera förlossningsdepressionen på. 
Dessa stödgrupper upplevdes av många kvinnor mycket positivt då känslan av att inte vara 
ensam om sin problematik gjorde att de fann tröst och fick hopp om att överkomma 
depressionen (Beck, 2002:468f; Montgomery et al., 2012:527f). Beck poängterar dock att för 
att kvinnorna skulle komma så långt som till stödgrupper så krävdes att de själva först 
accepterade att de behövde hjälp och sedan aktivt sökte den. Detta var dock ett stort hinder för 
många då de upplevde skam över sin egen situation och sina känslor (Beck, 2002:468f), något 
som åter kan knytas till Edborgh med kollegors studie där kvinnorna beskrev sina depressiva 
känslor som ett misslyckande och ett tecken på en oduglighet som mödrar (Edhborg et al., 
2005:265). 
 
Slade med kollegor har i sin studie visat att det fanns flera processer som påverkade drabbade 
kvinnors hjälpsökande beteende. För några kvinnor innebar detta att de själva insåg att de 
behövde hjälp och aktivt sökte den. Andra sökte hjälp mer indirekt då de exempelvis uppsökte 
vård för barnet och då antydde för professionella att även de själva behövde hjälp. Mest 
vanligt menar dock författarna var att det krävdes starka påtryckningar från den närmsta 
omgivningen för att kvinnorna skulle söka hjälp. Kvinnorna ansåg många gånger att det var 
svårt att söka hjälp då de upplevde det som ett erkännande av ett misslyckande. De ansåg det 
mycket jobbigt att andra mödrar klarade av det som de själva inte ansåg sig kunna klara av 
och kvinnorna upplevde stundtals att de var tvungna att dölja vad de egentligen kände av 
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rädsla för vad andra skulle tycka om dem eller i värsta fall för att någon skulle ta deras barn 
ifrån dem (Slade et al., 2010:e442f). Detta är något som går i linje med det Murray och Finn 
visade i sin studie, nämligen att en kvinna upplevde att hon var tvungen att dölja sina äkta 
känslor bakom en lycklig fasad (Murray & Finn, 2012:51). För de kvinnor som väl söker och 
får hjälp är antidepressiv medicin och psykoterapi den vanligaste behandlingen (Pearlstein et 
al., 2009:357). 
 
Montgomery och kollegor menar sig ha kunnat utläsa att kvinnorna i deras studie i huvudsak 
har inkluderat fyra strukturella element på vägen mot att ta sig ur sin förlossningsdepression, 
nämligen; ”tömning” (emptying), ”värdering” (appraising), ”hantering” (managing) samt 
”förenande” (connecting). Tömning innebar att kvinnorna berättade om sina tankar och 
känslor vilket kunde göra att oron minskade. Det andra elementet, värdering, rörde hur 
kvinnorna reflekterade över sin egen situation i förhållande till andra mödrar drabbade av 
förlossningsdepression, det vill säga hur de värderade sina egna chanser att tillfriskna. Detta 
ledde till att de kunde känna igen sig i många andras situation vilket var en hjälp i att få ett 
förnyat hopp och att försöka fokusera på det som var positivt. Hanteringen rörde rent 
praktiska aspekter av hur kvinnorna beskrev att de tog sig igenom depressionen i vardagen 
och många kvinnor nämnde vikten av att få ordentlig nattsömn samt att få tid till att bara ta 
hand om sig själva. Det sistnämnda beskrevs av flera kvinnor som otroligt viktigt. Det fjärde 
och sista elementet som kvinnorna beskrev var förenande; att känna att de inte var ensamma 
om sin problematik vilket gjorde att deras upplevelser på något sätt normaliserades. Detta 
innebar att de kunde vara ärliga om vad de tänkte och kände och därmed slapp visa upp en 
fasad eftersom de visste att de andra kvinnorna kunde relatera till vad de kände. Detta 
beskrevs som en stor hjälp i att ta sig igenom depressionen (Montgomery et al., 2012:529). 

2.6. Tillämpning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning som inkluderats i de ovanstående avsnitten är av intresse för att kunna 
relatera denna studies resultat till vad som framkommit i den tidigare forskningen och för att 
kunna undersöka eventuella likheter och skillnader dem emellan. Den forskning som rör 
förekomsten av förlossningsdepression, vilka orsaker som kan förklara varför depressionen 
uppstår samt vilka faktorer som kan öka risken för den enskilda individen att drabbas har valts 
ut för att ge en bakgrund till och en bättre förståelse för ämnet förlossningsdepression. Av 
särskilt intresse för denna studie är den forskning som berör de förväntningar som finns på 
föräldrarollen, representationerna av den goda modern och den kontrast som har visats uppstå 
när subjektet upplever att denne inte kan leva upp till dessa förväntningar. Eftersom 
uppsatsens syfte är att undersöka hur mödrar som tidigare varit drabbade av 
förlossningsdepression beskriver sina subjektiva upplevelser av densamma, är också den 
forskning som berör vilka känslor som kan uppkomma i samband med en depression av 
betydelse. Tidigare forskning rörande hantering av förlossningsdepression är också av intresse 
då denna berör studiens andra frågeställning.   
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3. Teori 
I detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkter som anses relevanta för denna uppsats. 
Detta avsnitt är indelat i fem delar; Avvikande och stigma (3.1.), Roller (3.2.), Bedömning av 
känslors legitimitet (3.3.), Hantering av rollen som avvikande (3.4.) samt en sista del som kort 
sammanfattar hur dessa kommer att tillämpas i denna studie, Tillämpning av teori (3.5.). 

3.1. Avvikande och stigma 
Att diskutera förlossningsdepression som ett avvikande från den förväntade föräldrarollen kan 
styrkas genom hänvisning till Michel Foucaults diskussion om normalitetens makt och 
skapandet och markerandet av avvikande som kommer därutav (Foucault, 1987/2003:185). En 
psykiatriker som ett passande exempel, har denna normaliseringens makt i sin hand då denne 
kan bestämma vem som är frisk och vem som är sjuk och kan därigenom fördela människor i 
fack för normal och onormal. Att bli diagnostiserad med förlossningsdepression innebär 
därmed att de “symptom” som modern uppvisar inte är förknippade med det som förväntas av 
en nybliven mor. Det som utmärker förlossningsdepression ses, på grund av denna 
diagnostisering, inte som en del eller som en aspekt av att bli nybliven mor (trots att så pass 
många drabbas), utan som ett avvikande som behöver rättas till (Foucault, 1987/2003:200). 
 
Erving Goffman diskuterar också avvikande i boken Stigma och menar att en mycket allmän 
definition av en avvikare kan avse en person med en viss rolltillhörighet som inte följer de 
normer som denne förväntas följa (Goffman, 1963/1972:145). Vidare diskuterar Goffman 
stigmatisering som kan vara av intresse då Mauthner menar att känslor som inte tydligt 
förknippas med den förväntade modersrollen, istället tabubeläggs och stigmatiseras 
(Mauthner, 1998:343). Goffman skriver att varje samhälle indelar människor i kategorier och 
att endast åsynen av en person räcker för att kunna kategorisera denne och fastställa dennes 
sociala identitet. Genom detta tillskrivande av social identitet ställer andra människor också 
indirekt och omedvetet krav på personen som denne måste uppnå för att överensstämma med 
den kategorisering och sociala identitet som denne tilldelats. Om personen inte följer de 
anvisningar som finns för dennes kategori eller sociala identitet och istället avviker från 
kraven som ställts, kan en stigmatisering uppstå. Stigma är ett djupt diskrediterande av en 
egenskap som avviker från ett mönster eller en stereotyp som personen förväntas följa. Ett 
stigma byggs då upp för att ställa ytterligare krav på personen att börja tillämpa de normer 
som denne för närvarande inte följer (Goffman, 1963/1972:11ff). 

3.2. Roller 
Hur normer förhåller sig till modersrollen kan förstås genom Peter L. Berger och Thomas 
Luckmanns teoretisering kring roller och deras funktion i samhället och i våra liv. Roller, 
menar Berger och Luckmann, är typer av aktörer i en kontext där det finns ett gemensamt 
handlande och ett objektifierat kunskapsförråd. Roller är en viktig del i samhällets objektiva 
värld och genom att spela roller deltar vi i den sociala världen som då blir subjektivt verklig 
för oss. Knutna till rollerna finns också normer för rollutövandet som varje aktör förväntas 
följa. Om en aktör tillägnats eller tillägnar sig en viss roll är denne underkastad ett tvång att 
följa rollens tillhörande normer, aktören har inte längre friheten att välja att inte foga sig efter 
de socialt definierade normerna. Med rollen följer också vissa kunskapsområden, som 
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individen tillägnar sig, som rör värderingar, kunskap om normerna samt även känslor (Berger 
& Luckmann, 1966/2011:91ff). Roller kan också reifieras, det vill säga att de inte längre 
uppfattas som socialt skapade (Berger & Luckmann, 1966/2011:106f). Om en roll reifieras 
uppfattas den som ett oundvikligt öde som ej kan påverkas och som är utom den enskilda 
individens kontroll. Berger och Luckmann menar därmed att en reifikation av roller kan 
innebära en upplevelse av handfallenhet inför åtaganden någon anser sig tvungen att utföra 
(Berger & Luckmann, 1966/2011:109). Denna beskrivning av roller kan användas för att 
förstå den modersroll som är av intresse för denna studie. Att individens roll ofta uppfattas 
som ett tvång blir en del i undersökandet av upplevelsen att inte passa in i rollen som nybliven 
mor då deltagarna i denna studie drabbats av förlossningsdepression. Detta blir extra 
intressant då rollen enligt Berger och Luckmann även innefattar normer, värderingar och 
känslor. 

3.3. Bedömning av känslors legitimitet 
Berger och Luckmanns beskrivning ovan, rörande att även känslor påtvingas individen när 
denne tillägnas och tillägnar sig en ny roll, knyter an till den teoretisering av känslor som 
Arlie R. Hochschild skriver om. Detta anses i denna uppsats vara av stort intresse för 
förståelsen av upplevelser av förlossningsdepression. 
 
Så kallade feeling rules visar hur vi ska bedöma känslor. Dessa regler, oftast djupt 
internaliserade, definierar vad vi tror eller antar att vi borde eller inte borde känna samt vad vi 
skulle vilja känna i olika sammanhang. Känslor vi upplever får mening och innebörd endast i 
en specifik kontext och situation; de måste bedömas mot någonting för att få en betydelse 
(Hochschild, 2003:81f). Dessa feeling rules, eller känsloregler, är socialt och kulturellt delade 
och rör också rättigheter och skyldigheter till känslor. Hochschild menar att bevis för att dessa 
regler existerar kan finnas i form av välanvända uttryck som "jag borde inte känna mig 
skyldig" eller "du har rätt att vara arg". Dessa rättigheter och skyldigheter rör också till vilken 
utsträckning ("inte tacksam nog"), vilken riktning ("jag borde vara glad, inte ledsen") och 
vilken varaktighet ("jag är faktiskt inte arg längre") känslan bör ha (Hochschild, 2003:97). 
 
När någon upplever en förväntan eller ett antagande om att känna en viss känsla i en viss 
situation, måste det finnas en bild och en på förhand definierad idé om vilka känslor som är 
"feelable", det vill säga möjliga att känna vid just det tillfället. Hochschild talar då om 
emotional dictionary; en emotionell ordbok som visar vilka känslor som är kulturellt 
tillgängliga, redan "upptäckta" och på förhand definierade. Mot denna kan en känsla jämföras 
och därmed kan personen upptäcka vilka känslor som är "feelable" och inte i en given 
situation. Varje kultur har sin egen unika emotionella ordbok, men också en emotional bible, 
en emotionell bibel. Om den emotionella ordboken definierar vilka känslor som existerar så 
definierar den emotionella bibeln vilka känslor som borde eller inte borde kännas. Utöver 
detta visar också den emotionella bibeln när känslan bör kännas, vem som bör känna den, hur 
den bör kännas och hur viktig känslan är. Att den emotionella ordboken och bibeln är 
kulturbundna menar Hochschild också innebär att vissa känslor helt enkelt inte "finns" i vissa 
kulturer; de är inte tillgängliga eller definierade. Vidare menar hon att människor inom skilda 
kulturer inte bara uttrycker känslor olika, de upplever och känner dem också olika då den 
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emotionella ordboken och bibeln också påverkar till viss grad vad vi känner (Hochschild, 
2003:121f). 

3.4. Hantering av rollen som avvikande 
I boken Jaget och Maskerna - en studie i vardagslivets dramatik utgår Goffman från något 
som brukar kallas för ett dramaturgiskt perspektiv då han i stor utsträckning använder sig av 
en begreppsram tydligt anknuten till just det teatrala för att förklara hur människor försöker 
styra andras uppfattning om dem (Goffman, 1959/2009:9). Centralt att här nämna i 
förhållande till upplevelser av förlossningsdepression, är det Goffman benämner bakre och 
främre regioner (Goffman, 1959/2009:97). Detta för att teoretisk kunna resonera kring en 
eventuell förställning av sig själv då förlossningsdepression anses tabubelagt och möjligen 
inte är något som de flesta talar öppet om (Mauthner 1998:343). De främre regionerna avser 
de platser där ett framträdande äger rum (Goffman, 1959/2009:97). Ett framträdande 
definierar Goffman som alla de handlingar och aktiviteter en aktör utför för att på ett eller 
annat sätt påverka sin publik, det vill säga en eventuellt observerande omgivning (Goffman, 
1959/2009:23). I de främre regionerna försöker således en aktör att bevisa för omgivningen 
att dennes agerande sker i enlighet med normerna (Goffman 1959/2009:97f). Aktören 
framhåller där vissa aspekter av sitt agerande medan andra delar som anses kunna skada det 
intryck aktören försöker förmedla, undertrycks och döljs. Dessa undertryckta aspekter kan 
aktören istället visa upp i det som kallas de bakre regionerna där denne kan lägga bort sin 
fasad (Goffman, 1959/2009:101f). Då de bakre regionerna inte vanligtvis är tillgängliga för 
publiken, är det där vanligare att mötas av en förtrolighet medan talet i de främre regionerna 
är mer formellt (Goffman, 1959/2009:114). 
 
För att kunna diskutera kring de olika sätt som deltagarna i vår studie säger sig har hanterat 
sin depression på, anser vi Susan Folkman och Richard S. Lazarus coping-strategier vara av 
intresse. Författarna definierar i sin studie coping som både kognitiva och beteendemässiga 
strategier för att hantera, övervinna och minska krav och konflikter som människor stöter på i 
livet. De menar att det finns två huvudsakliga strategier att använda sig av; antingen 
problemorienterat eller emotionsorienterat. I det första fallet fokuseras hanteringen till att 
försöka reducera, lösa eller övervinna själva problemet som är orsaken till problematiken 
(problemfokuserad coping). Detta kan ske genom att exempelvis göra upp en handlingsplan 
att följa för att tackla problemet, att kämpa för sin ståndpunkt eller att få tag på personen som 
anses ansvarig för att problemet uppstått. I det senare fallet fokuseras istället hanteringen till 
de stressande känslor som uppkommer av själva situationen; att försöka hantera och bemästra 
känslorna för att på så sätt reducera själva skadan (emotionsfokuserad coping). Exempel på 
emotionsfokuserad coping kan vara att försöka se positivt på situationen, att försöka glömma 
problematiken eller att försöka ta emot förståelse från omgivningen (Folkman & Lazarus, 
1980:223ff). 

3.5. Tillämpning av teori 
Berger och Luckmanns teoretisering av roller förklarar hur normer kommer med 
rolltillägnelsen vilket också innebär ett av omgivningen förväntat accepterande av 
värderingar, handlingar och känslor hos subjektet. Genom detta kan därmed hur den 
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normativa modersrollen görs gällande förstås. Ett avvikande från den normativa modersrollen 
kan förklaras genom Foucaults antaganden om normaliseringens makt och hur normalt och 
avvikande därigenom skapas samt genom Goffmans definition av en avvikare som en person 
som inte följer de normer som tillhör dennes rolltillhörighet. Mödrar som är öppna med sin 
problematik under en förlossningsdepression kan också utifrån denna definition riskera att 
stigmatiseras då de inte följer de normer som följer med deras roll som mor. 
 
De känsloregler som Hochschild talar om kan förklara hur vissa känslor hos subjektet kan 
upplevas som illegitima att känna i vissa sammanhang, exempelvis när en mor hyser negativa 
känslor inför sitt nyfödda barn. Detta kan bli ett värdefullt verktyg för att på ett bättre sätt 
förstå känslors betydelse i mödrarnas beskrivningar. En bedömning av känslor som illegitima 
är också intimt sammanknutet med Berger och Luckmanns diskussion kring roller då känslor 
av att inte älska sitt barn inte hör till de normer som följer med modersrollen. Enligt Goffman 
skulle då också en stigmatisering kunna uppstå.  
 
Då en av frågeställningarna i denna uppsats rör hur de drabbade mödrarna hanterade sin 
depression, kan det bli intressant att studera vilka coping-strategier dessa kvinnor använde sig 
av. Murray och Finn liksom Slade med kollegor har i sina studier visat att kvinnor upplevde 
att de var tvungen att dölja sina äkta känslor bakom en lycklig fasad (Murray & Finn, 
2012:51; Slade et al., 2010:e442f). Om denna uppsats visar på liknande resultat, det vill säga 
att de drabbade mödrarna på olika sätt försökte dölja sina känslor och sin depression för 
omgivningen, skulle detta kunna exemplifieras och förstås genom Goffmans antagande om 
främre och bakre regioner. 
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4. Metod 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för och motivering av studiens metodologiska ansats 
(4.1.). Vidare ges en beskrivning av hur urvalet har gjorts (4.2.), vilket material som samlats 
in samt hur denna insamling gått till (4.3.). Därefter följer en redovisning av hur 
transkribering och kodning av materialet har gått till, vilken analysmetod som valts samt hur 
analysen har genomförts (4.4.). Slutligen diskuteras vilka etiska övervägande som tagits i 
beaktning vid genomförandet av studien (4.5.) för att sedan avsluta kapitlet med en diskussion 
kring vilka metodologiska överväganden som gjorts och dess begränsningar samt en 
diskussion kring validitet och reliabilitet (4.6.). 

4.1. Metodologisk ansats 
Denna uppsats har en fenomenologisk ansats vilket syftar till att förstå sociala fenomen 
utifrån aktörernas egna perspektiv (Patton, 2002:69). För att studera något med en 
fenomenologisk ansats ska människors erfarenheter av ett fenomen försöka förstås och 
beskrivas genom att ta till sig hur dessa människor, som själva direkt har erfarit någonting, 
beskriver fenomenet, talar om det, känner inför det och skapar mening kring det (Patton, 
2002:104). Detta kan anses gå i linje med Hochschilds (2003) teoretisering kring bedömning 
av känslor. Patton menar vidare att det inte finns någon separat och objektiv verklighet för 
människor, utan att deras subjektiva upplevelser skapar den verklighet de befinner sig i 
(Patton, 2002:106). Valet att i den här studien utgå ifrån en fenomenologisk ansats går då 
tydligt i linje med uppsatsen teoretiska utgångspunkter, förutom Hochschild så även Berger 
och Luckmanns angreppssätt rörande hur en till synes objektiv och naturgiven verklighet är 
socialt skapad och kollektivt delad och därigenom blir subjektivt verklig för individen (Berger 
& Luckmann, 1966/2011). 
 
Studien har till stor del en induktiv ansats då analysen skett med utgångspunkt i materialet. 
Detta skedde dock inte helt utan färgning av teori som initialt gett studien ett fokus, men 
tydligare återkoppling till de teoretiska utgångspunkterna gjordes i ett senare skede av 
analysen, i enlighet med det Aspers förespråkar (Aspers, 2007/2011:99ff). Denna studie har 
en kvalitativ ansats, vilket går i linje med syftet och frågeställningarna och för att generera 
material har djupgående intervjuer genomförts. Detta tillvägagångssätt kan ses som en god 
metod för att nå och försöka förstå deltagarnas egna definitioner och upplevda verklighet, 
något som i denna studie skulle ha varit svårt att göra med andra metoder (Aspers, 
2007/2011:139f). 

4.2. Urval och urvalskriterier 
Med tanke på den kvalitativa ansatsen har fokus varit att gå på djupet inom ett relativt litet 
urval och urvalet har gjorts genom ett så kallat purposeful sampling, meningsfullt urval, vilket 
syftar till att just fokusera på ett fåtal informationsrika fall som kan generera djup kunskap om 
ett visst ämne (Patton, 2002:230). Denna urvalsmetod har ansetts lämplig eftersom syftet för 
denna studie är att generera en djupare förståelse för intervjupersonernas subjektiva 
upplevelser av förlossningsdepression. 
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Ett meningsfullt urval kan göras på olika sätt och i denna uppsats har ett criterion sampling, 
kriterieurval, gjorts. Det innebär att alla fall som inkluderas ska uppfylla ett visst kriterium 
som är av vikt för studien (Patton, 2002:238). I den här studien har således ett fåtal mödrar, 
som varit drabbade av förlossningsdepression och därmed uppfyller kriteriet, inkluderats. 
Inget krav har dock funnits på att intervjupersonerna ska ha blivit professionellt 
diagnostiserade, utan kriteriet ansågs uppfyllt om deltagarna själva upplever sig ha varit 
drabbade av förlossningsdepression. Detta för att denna studie utgår från ett 
subjektivitetsperspektiv och har en fenomenologisk ansats; deltagarnas egna upplevelser och 
meningsskapande är således av intresse och därmed också deras definitioner av 
förlossningsdepression. Ett ytterligare kriterium för deltagande i studien, som diskuteras 
utförligare i avsnitt 4.5., var att intervjupersonerna skulle känna att de vid tiden för intervjun 
mådde bra och hade lyckats ta sig ur depressionen. 
 
För att rekrytera deltagare till studien postades inledningsvis ett inlägg i olika forumtrådar för 
diskussioner rörande förlossningsdepression på hemsidan familjeliv.se. I detta inlägg 
presenterades studien i korthet och där förklarades att föräldrar som tidigare varit drabbade av 
förlossningsdepression, men som nu tagit sig ur depressionen, söktes. Detta inlägg finns under 
Bilaga 1 och totalt två personer rekryterades till studien genom dessa inlägg. Lappar med 
information om studien sattes också upp på anslagstavlor på fyra centralt belägna BVC-
mottagningar i Uppsala efter klartecken från personalen på plats; Ekeby Hälsocenter, 
Kungsgärdets vårdcentral, Barnavårdscentral Fålhagen och Svartbäckens vårdcentral. På 
ytterligare två BVC-mottagningar, Pelle Svanslös Barnavårdscentral och Samariterhemmets 
Vårdcentral, delades lappar ut till personal som skulle tala med överordnad om tillstånd innan 
lappen sattes upp. Dessa lappar finns bifogade under Bilaga 2 och detta tillvägagångssätt för 
rekrytering resulterade i två intervjudeltagare. Kontakt togs också med administratören för en 
Facebookgrupp för drabbade av förlossningsdepression där vi godkändes för att posta ett 
inlägg med information om studien. Detta inlägg finns som Bilaga 3 och på detta sätt fick vi 
kontakt med fyra potentiella deltagare varav tre av dessa senare ställde upp på intervju. Detta 
tillvägagångssätt för rekrytering har således varit det mest effektiva. En möjlig anledning till 
detta är att vid medlemskap i en Facebookgrupp så aviseras och markeras för medlemmen att 
någon skrivit i den grupp där du är medlem. Således ser alla medlemmar i gruppen som är 
aktiva på sajten ganska omgående att någon skrivit. En annan deltagare rekryterades genom 
att författarna tog kontakt med en person som vi visste kunde förmedla information om vår 
studie till en kvinna som tidigare varit drabbad av förlossningsdepression. Kvinnan tog sedan 
kontakt med oss och ställde upp på en intervju. Information om vår studie har också spridits 
via vänner och bekanta till deltagarna i studien vilket resulterat i att ytterligare en person 
rekryterats. Genom dessa olika metoder för rekrytering av deltagare har totalt nio personer 
från olika delar av Sverige intervjuats och inkluderats i studien. 

4.2.1. Intervjupersoner 
En kortare separat beskrivning av de nio intervjupersonerna ges i Bilaga 4. Alla 
intervjupersoner har av etiska skäl tilldelats ett annat namn i rapporten vilket diskuteras 
utförligare i avsnitt 4.5. Samtliga deltagare är kvinnor och deras ålder varierade mellan 28 och 
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40 år. Alla är också av svensk bakgrund och har mellan ett och tre barn, samtliga tillsammans 
med sin nuvarande partner. 

4.3. Empiriskt material och insamling 
Kontakt med tio potentiella intervjupersoner har tagits och av dessa var det slutligen nio 
kvinnor som ställde upp. Under de senare intervjuerna upplevdes något av den mättnad som 
Aspers talar om, det vill säga att inget nytt empiriskt material förändrar den övergripande 
bilden (Aspers, 2007/2011:200). Detta resulterade i att inget aktivt sökande efter ytterligare 
potentiella intervjupersoner ansågs nödvändigt. Datainsamlingen har således skett genom nio 
kvalitativa intervjuer vilka genomfördes mellan den 9 och den 27 april år 2014. Samtliga 
intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande men en bar huvudansvar vid 
respektive intervju. Nackdelar med två intervjuare kan vara att det skapas en större 
maktobalans mellan intervjupersonen och intervjuarna samt att det är mer tidkrävande. 
Anledningen till att intervjuerna ändå genomfördes gemensamt var att det upplevdes som en 
trygghet för oss relativt ovana intervjuare samt att det gav fördelen att båda författarna redan 
inledningsvis blev lika insatta i datamaterialet och kunde diskutera upplevelser av intervjuerna 
sinsemellan. 
 
Intervjuerna kan anses vara semistrukturerade då på förhand formulerade frågor ställdes 
utifrån två teman knutna till studiens frågeställningar (Aspers, 2007/2011:143). Utrymme 
fanns dock för följdfrågor som inte var nedskrivna. Vissa frågor var mer öppna där vi endast 
efterfrågade intervjupersonens egen berättelse kring ett särskilt tema, medan andra var mer 
specifika. Intervjuguiden finns bifogad som Bilaga 5. Då en övervägande majoritet av våra 
intervjupersoner inte bor i Uppsalaområdet har fyra av intervjuerna genomförts via Skype, en 
programvara som erbjuder internetkommunikation med röst- och/eller videosamtal. Om 
intervjuerna gjordes med eller utan video valdes av intervjupersonerna själva då de ombads, 
via den tillhörande chatten, att ringa upp när de kände sig redo att börja intervjun. Fyra 
intervjuer har också gjorts via telefon och en genomfördes i person. Intervjuernas längd 
varierade mellan 45 och 70 minuter. 
 
För att möjliggöra en noggrann transkribering av materialet tillfrågades intervjupersonerna 
redan under den förberedande kontakten om intervjuerna fick spelas in, samt igen precis innan 
intervjuerna påbörjades. Alla deltagare godkände att intervjun spelades in. När intervjuerna 
genomfördes via Skype spelades de in med funktionen Skype Call Recorder, programmets 
egen inspelningsfunktion, samt att två mobiltelefoner placerades bredvid datorn och 
funktionen röstmemo aktiverades. Vid telefonintervjuerna sattes samtalet på högtalarfunktion 
och spelades in genom att använda röstmemo på både dator och telefon och intervjun i person 
spelades in via två mobiltelefoner. 

4.4. Transkribering, kodning och analys 
Transkribering av intervjuerna påbörjades redan under perioden då intervjuerna genomfördes 
och delades upp mellan författarna. Utgångspunkten under transkriberingarna var att det som 
ansågs meningsbärande i samtalet skulle inkluderas och kunde avse exempelvis betoningar på 
vissa ord, att skriva ut när intervjupersonen lät ironisk eller tog en mindre paus för att tänka. 
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Tidsangivelser för hur långa pauser som förekom i eller mellan meningar inkluderades inte. 
Detta val av utförlighet i transkriberingen anses passa studiens syfte och analysmetod som 
inte kräver en alltför detaljerad transkribering. 
 
För att kunna hantera och analysera det empiriska materialet har vi kodat det och skapat ett 
kodningsschema som går att finna som Bilaga 6. Inledningsvis utgick vi från något som 
Aspers kallar för öppen kodning då vi med utgångspunkt i materialet identifierat koder som 
ansågs vara av intresse för analysen och materialet har då kodats rad för rad (Aspers, 
2011:169ff). Detta menar vi också vara av vikt för att de aspekter som intervjupersonerna 
själva ansåg var av intresse inte skulle gå förlorade. Samtidigt var vi dock färgade av studiens 
teoretiska utgångspunkter och man kan därmed tala om att vi haft ett mellanting mellan en 
induktiv och en deduktiv ansats. Det transkriberade materialet skrevs ut, lästes flertalet gånger 
och kodades med olika färger och siffror utifrån kodningsschemat, något som Aspers kallar 
för marginalmetoden (Aspers, 2011:184ff). 
 
För att analysera det kodade materialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär ett 
sökande efter centrala teman i materialet (Bryman, 2002:368f). I analysen undersöktes således 
de teman som framkommit under kodningen och likheter och skillnader i de subjektiva 
upplevelserna studerades. Materialet har under analysen belysts utifrån uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter vilka kan förklara och skapa en djupare förståelse för de resultat som 
framkommit. Teoretiska begrepp, andra ordningens konstruktioner, både styr analysen samt 
appliceras på materialet för att kunna förklara och förstå intervjupersonernas berättelser, 
första ordningens konstruktioner, på en högre abstraktionsnivå. Teori krävs därmed för att 
kunna bedriva forskning, för att kunna besvara frågeställningarna samt för att kunna finna, 
förklara och förstå det gemensamma i intervjupersonernas berättelser (Aspers, 
2007/2011:46ff). 

4.5. Etiska överväganden 
Vid vetenskaplig forskning krävs att det görs vissa etiska överväganden för att skydda 
deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011:10). Etiska överväganden har i denna studie tagits på stort 
allvar då ämnet för studien kan vara av känslig karaktär för deltagarna. Under inledande 
samtal med kursansvarig som godkände studien kom vi fram till att söka personer som tagit 
sig ur depressionen för att så långt som möjligt undvika att väcka jobbiga och icke-
genomarbetade känslor till liv. Att föräldern skulle uppleva att denne tagit sig ur sin 
depression angavs således när information om studien spreds, något som förtydligades än en 
gång vid initial kontakt med intervjupersonerna. Vidare informerades också om studiens syfte 
och användning, vilket innebär att studien kan anses uppfylla informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 1990:7). 
 
Intervjupersonernas namn liksom namnen på deras partner, barn och andra bekanta har bytts 
ut i transkriberingarna och i rapporten. Likaså har annan information som kan härledas till 
intervjupersonen eller närstående utelämnats eller bytts ut om detta ansågs eventuellt kunna 
avslöja personernas identitet. Överväganden kring konfidentialitet har också gjorts i denna 
studie då intervjupersonernas integritet och rätten till skydd från insyn i privatlivet bör 
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överhållas (Vetenskapsrådet, 2011:69). Detta har överhållits då alla intervjuer och 
transkriberingar har genomförts i stängda rum hemma hos någon av författarna till denna 
uppsats, detta för att inga obehöriga ska kunna ta del av vad intervjupersonerna berättat. 
Intervjun i person har också den skett enskilt hemma hos deltagaren. Dessutom har 
transkriberingarna endast lästs av författarna till uppsatsen med undantag av examinator som 
fått tillgång till dessa. Då har dock, som tidigare nämnts, information som skulle kunna 
härledas till de enskilda individerna utelämnats och/eller ändrats. 
 
Varje intervju inleddes med en kortare introduktion där deltagarna informerades om att deras 
namn kommer att bytas ut. Vidare informerades om att deltagande var frivilligt och att 
intervjupersonen därmed när som helst kunde avbryta sin medverkan samt avstå från att svara 
på enstaka frågor. I och med detta uppfyller också studien samtyckeskravet, vilket i korthet 
innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 
1990:9). Vidare kan samtyckeskravet också sägas ha uppfyllts då intervjupersoner själva tog 
kontakt med författarna till uppsatsen. Innan intervjun startade informerades också alla 
deltagare om vart de kan vända sig för stöd ifall intervjun skulle riva upp jobbiga känslor eller 
på annat sätt skapade obehag. Här tillfrågades också intervjupersonerna återigen om intervjun 
fick spelas in. 
 
Slutligen har också hänsyn tagits till nyttjandekravet då det insamlade materialet endast har 
använts för forskningsändamål i denna kandidatuppsats. Materialet kommer inte heller senare 
att delas med andra, vilket också är en förutsättning för att uppfylla nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 1990:14). Undantaget är, som tidigare nämnts, att examinatorn har tagit del 
av transkriberingarna men detta endast i syfte att bedöma uppsatsen. 

4.6. Metodologiska överväganden och begränsningar 
Denna studie är gjord i ett retrospektivt perspektiv där deltagarna berättar om sina upplevelser 
i efterhand. Det är således hur deltagarna i efterhand beskriver sina upplevelser som kommer 
att analyseras och just denna version som är av intresse och i fokus. Detta val motiveras av att, 
som ovan nämnts, så långt som möjligt undvika att riva upp jobba känslor och upplevelser 
och denna önskan anses väga tyngre än önskan om att bedriva en studie om nuvarande 
upplevelser av förlossningsdepression. 
 
Att endast inkludera kvinnor var inte ett medvetet val, inte heller det faktum att alla deltagare 
har svensk bakgrund. Vid rekrytering av deltagare till studien nämndes att vi sökte föräldrar 
som tidigare varit drabbade av förlossningsdepression och således söktes både män och 
kvinnor. Vår önskan var att även inkludera män för att då om möjligt kunna studera likheter 
och skillnader i upplevelser av förlossningsdepression mellan män och kvinnor, men detta 
möjliggjordes inte då inga män anmälde intresse för studien. På grund av detta har således 
studien inriktats på just mödrars upplevelser av förlossningsdepression. 
 
Värt att nämna är också att vi vid rekryteringen av deltagare till studien inte valde att ha krav 
på att personerna skulle ha blivit professionellt diagnostiserade med förlossningsdepression 
eller ens att personen skulle ha sökt hjälp för sin problematik. Således kan detta innebära att 
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deltagare som inte skulle ha blivit diagnostiserade av en läkare eller psykolog har inkluderats i 
studien. Detta motiverades dock av att vi ansåg att det är deltagarnas egna meningsskapande 
som är av intresse och deras subjektiva upplevelser av det som de själva benämner som 
förlossningsdepression. 

4.6.1. Validitet, reliabilitet och äkthet 
Det kan vid kvalitativ forskning vara svårt att uttala sig om studiers validitet och reliabilitet då 
dessa begrepp främst är lånade från den kvantitativa forskningen. Validitet menar Bryman 
avser huruvida studien undersöker det som avses undersökas (Bryman, 2002:257). Då denna 
studies syfte rör mödrars subjektiva upplevelser av förlossningsdepression, anses valet att 
genomföra en intervjustudie med mödrar som upplever sig ha varit drabbade vara passande 
för att möta kravet på denna typ av validitet. Den externa validiteten menar Bryman avser i 
vilken utsträckning resultatet kan generaliseras och överföras till andra personer eller 
situationer (Bryman, 2002:257f). Den externa validiteten är i denna studie låg på grund av 
studiens forskningsmetod och urval, men detta har heller inte eftersträvats då 
frågeställningarna utgår ifrån individernas eget meningsskapande. 
 
Det är också osäkert att uttala sig om studiens externa reliabilitet som avser huruvida studien 
är replikerbar eller ej (Bryman, 2002:257f). Studien skulle kunna utföras än en gång då en 
genomgång av uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt har gjorts, men om andra deltagare 
rekryteras kan resultaten komma att skifta. Den interna reliabiliteten avser huruvida 
medförfattarnas tolkningar överensstämmer (Bryman, 2002:257f). Denna kan anses vara hög 
då kodning som utfördes separat har godkänts av den andre författaren samt att analys och 
tolkningar av materialet också genomgående har överensstämt. 
 
Studiens äkthet kan också styrkas av att en noggrann transkribering gjorts av de inspelade 
intervjuerna. Då det är utifrån detta material som tolkningar och analys har gjorts, bör också 
studien ge en rättvis bild av intervjupersonernas berättelser (Bryman, 2002:261). Något som 
dock kan tala emot detta är att alla intervjuer inte kunde genomföras i person och att andra 
metoder fick användas, i detta fall Skype- och telefonintervju. Detta kan ses som en 
begränsning då mimik, kroppsspråk och gester går förlorade. En utförligare diskussion kring 
huruvida detta anses vara en begränsning eller inte förs i avsnitt 6.4. Att genomföra alla 
intervjuer i person hade dock inte varit genomförbart då endast två personer bor i Uppsalas 
närområde. Trots att information om studien spreds över ett större geografiskt område under 
mer än två månader, kunde endast totalt nio deltagare från hela Sverige rekryteras. Detta talar 
därmed för att endast rekrytera personer boende i Uppsalaområdet hade varit en omöjlighet 
under studiens tidsperiod. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras denna studies resultat utifrån de intervjuer som gjorts. Analysen av 
resultaten sker i löpande text men är separerade från resultaten genom stycken. För att 
tydligare uppnå studiens syfte att beskriva mödrars subjektiva upplevelse av 
förlossningsdepression, har en kortare presentation av vardera intervjuperson och deras 
berättelser gjorts och går att finna som Bilaga 4. För att besvara studiens frågeställningar 
rörande hur upplevelser av ett avvikande från den förväntade föräldrarollen beskrivs av 
mödrar drabbade av förlossningsdepression samt hur förlossningsdepressionen beskrivs ha 
hanterats, presenteras sex centrala teman som framkommit under analysen. Dessa teman anses 
ha betydelse för att besvara studiens nyss angivna frågeställningar och syfte men har samtidigt 
relevans för tidigare presenterad teori vilket kommer att diskuteras i kapitel 6 tillsammans 
med ett jämförande med den tidigare forskning som gjorts på fältet. De sex teman som 
framkommit genom analysen har tilldelats egna rubriker och följer ordningen: Förväntningar 
på moderskapet (5.1.), Representationer av rollen som den goda modern (5.2.), Upplevelser 
av förlossningsdepression (5.3.), Upplevelser av att inte kunna leva upp till ideal och 
förväntningar (5.4.), Tabu (5.5.) och Hantering av depressionen (5.6.). 

5.1. Förväntningar på moderskapet 
De allra flesta av de intervjuade beskriver att de innan de drabbades hade positiva 
förväntningar på tiden efter förlossningen och föreställde sig den ofta som en period av glädje 
och lycka. Många gånger skildras förväntningar om mysiga och fina ögonblick med sitt nya 
barn: 
 

/.../ man hade målat upp lite som att det skulle va’ såhär det perfekta livet. Man 
tänkte såhär, åh vad mysigt nu ska jag få mitt lilla barn och jag ska va’ världens 
lyckligaste med det här lilla barnet! (Irma) 
 

En del vittnar dock om att de inte hade en alltför tydlig bild om tiden efter förlossningen, och 
en del andra om en medvetenhet om att det visserligen kunde bli ansträngande och kämpigt i 
början men till övervägande del ändå positivt: 
 

/.../ ja man såg ju framför sig det här med att gå på zoo och hur mysigt det skulle 
va och göra utflykter. Jag målade upp ganska mycket för vad kul man kunde 
hitta på, samtidigt som det kunde vara jobbigt i olika situationer, /.../ (Alva) 
 

Även om vissa ändå ansåg sig ha haft en medvetenhet om att tiden också kunde upplevas 
något kämpig i början, är det dock tydligt att ingen av kvinnorna gav uttryck för att de 
förväntade sig bli ledsna, nedstämda eller drabbas av förlossningsdepression innan de fick sitt 
första barn. De kvinnor som skaffat ännu ett barn efter att de tagit sig ur sin depression, talar 
då om att de på olika sätt försökt förebygga att drabbas igen. En viss oro för att drabbas än en 
gång kan då skönjas, men förhoppningarna om den mysiga tiden efter förlossningen kvarstår 
ändå till trots och verkar vara de mest framstående. 
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5.2. Representationer av rollen som den goda modern 
Det finns en tydlig uppfattning hos kvinnorna i studien om vad det innebär att vara god mor. 
Kvinnorna i denna studie beskriver att en god mor är duktig, tar hand om sitt barn och ser till 
att barnet får mat och är hel och ren. För den nyblivna modern bör barnet och alla dess behov 
komma i första hand. Modern måste kunna lägga sina egna behov åt sidan för att tillgodose 
barnets behov och samtidigt finna en glädje i att vara mor och visa att hon är glad: 
 

Att man är mild och from och glad och omhändertagande och man tar ansvar 
och man liksom.., alltså att man är en vuxen person som kan se till en annans 
behov, ta hand om dom behoven och lite självuppoffrande och att man, att man 
lägger sina egna behov åt sidan för barnets behov. /.../ så finns det ju en bild av 
mamman som en kompetent mamma. (Hanna) 
 

Vidare beskriver flera kvinnor att de upplever att det finns krav på att innerligt älska sitt barn, 
helst från första stund, för att kunna uppfattas vara en god mor. Detta exemplifieras av Ella: 
 

/.../ sa jag alla dom här rätta sakerna som man då inom citationstecken ska säga 
i den här lyckliga stunden när man får upp bebisen på bröstet, “åh älskade barn 
vad jag älskar dig” /.../. (Ella) 
 

Vi menar att det verkar finnas två aspekter som kvinnorna bör uppfylla för att räknas som 
goda mödrar. Dels finns det en mer praktiskt aspekt som rör att ge barnet mat, leka och/eller 
göra andra aktiviteter med barnet samt se till att barnet har rena kläder och en ren blöja. Den 
goda modern ska vara duktig och har ett ansvar i att se till att barnets fysiska behov 
tillgodoses. Detta exemplifieras genom det Hanna säger ovan. Vidare verkar det också finnas 
en mer emotionell aspekt av att vara en god mor. Detta handlar då om vilka känslor man bör 
känna inför barnet och som inkluderar att känna en stark kärlek till barnet, något Ella tydligt 
ger uttryck för ovan. Vidare menar vi att den emotionella aspekten utöver kärlek till barnet 
också inkluderar att finna glädje i moderskapet samt viljan att vara omhändertagande och att 
känna ansvar inför barnet, något som vi anser oss kunna utläsa av Hannas uttalande ovan. Vi 
anser det intressant att denna emotionella aspekt som vi tycker oss se verkar vara en så pass 
viktig del i att vara en god mor då den innebär att kvinnorna kan behöva styra sina känslor. 
Det verkar inte finnas något utrymme för att känna några negativa känslor eller ens mindre 
positiva känslor. Vi menar att det verkar finnas en uppsättning känslor som är legitima att 
känna som nybliven mor som alla är positiva och inga andra känslor verkar vara acceptabla. 

5.3. Upplevelser av förlossningsdepression 
I detta avsnitt följer tre aspekter av den subjektiva upplevelsen av förlossningsdepression; 
känslor kvinnorna upplevde under depressionen, känslor de hade inför sina barn samt 
upplevda känslor av och tankar kring depressionen i efterhand. 
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5.3.1. Känslor under depressionen 
Intervjupersonernas skildringar av depressionen är genomgående mycket mörka och vittnar 
om många starkt negativa känslor och en mörk syn på framtiden. Vissa upplevda känslor 
under depressionen verkar vara genomgående för de flesta intervjupersonerna och avser 
exempelvis nedstämdhet och ledsamhet som vanligtvis brukar associeras med depression. En 
annan mycket frekvent angiven känsla är ångest och kan avses gälla ångest över själva 
situationen som upplevdes ny och främmande, över att personen inte ansåg sig kunna ta hand 
om barnet eller ren dödsångest. 
 
Några av intervjupersonerna upplevde sig själva som apatiska under den värsta tiden av 
depressionen. De jobbiga känslorna upplevdes då så tunga att personen inte förmådde, ville 
eller såg någon anledning till att göra något överhuvudtaget. Många av de drabbade har också 
beskrivit upplevda värdelöshetskänslor under depressionen, att de var dåliga som människor 
och inte till någon nytta. Detta berodde ofta på en upplevd handfallenhet inför situationen då 
de kände att de inte kunde hantera barnet eller situationen som helhet. En känsla av 
meningslöshet och att det inte finns något att leva för är också frekvent angivet bland de 
intervjuade kvinnorna. 
 
När frågor ställdes hur kvinnorna upplevde att träffa andra personer, utanför den närmsta 
familjen, uppger flera av dem att detta var jobbigt, särskilt då många ville gratulera och träffa 
barnet: 
 

Det var jobbigt att träffa andra människor och så. /.../ folk pratar om 
förväntningar och “åh har det gått bra och åh vad mysigt det är med små 
bebisar och går det bra, hur mår du, hur känns det?” Och bara dom 
meningarna gav ju mig ångest då att, jag tycker inte att det här är mysigt, jag 
tycker inte att det går bra, jag mår inte bra /.../. (Ella) 
 

När kvinnorna träffade andra nyblivna föräldrar som i motsats till dem själva mådde bra, fann 
vi här att upplevelserna av detta verkar skilja sig åt. Några av kvinnorna uppger att de kände 
avundsjuka inför dessa föräldrar som de ansåg kunde leva upp till de förväntningar och krav 
som finns på rollen som nybliven förälder. En av kvinnorna beskriver att hon inte upplevde 
avundsjuka men istället skam inför sin egen situation och över sin egen upplevda skörhet. 
Två av kvinnorna upplevde att de istället för att känna avundsjuka eller skam var trötta på att 
vissa föräldrar så tydligt bedyrade sin lycka över sitt nyfödda barn och att de ansåg att de 
istället verkade överdriva vilket Bea här beskriver: 
 

Jag tror jag tänkte mer att, men fan vad ni ljuger. (Bea) 
 

Alla de upplevelser av förlossningsdepression som är beskriva ovan, går tydligt emot de 
föreställningar som kvinnorna hade om tiden efter förlossningen vilka beskrevs i avsnitt 5.1. 
De känslor som kvinnorna upplevt under depressionen går också emot de känslor som 
förknippas av rollen som den goda modern beskriven i avsnitt 5.2. Ett avvikande från den 
förväntade föräldrarollen går därmed att finna i materialet då det uppstod en stor diskrepans 
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mellan de förväntningar kvinnorna hade innan och deras beskrivningar av den faktiska 
upplevelsen efter förlossningen. Vi tänker oss att på grund av de tydliga föreställningarna som 
verkar finnas om hur en mor bör vara och känna, så upplevs det möjligen än tyngre när detta 
inte införlivas. Depression i sig skapar negativa känslor, men vi tänker oss att det i detta skede 
av livet finns än tydligare krav och föreställningar om att vara lycklig och därmed att en 
upplevd motsats kan kännas än tyngre än under andra perioder i livet. 
 
Genom detta avvikande från de känslor som var de förväntade att känna efter förlossningen, 
går det också att tala om kvinnornas upplevda känslor under depressionen som illegitima att 
känna i och med roll som nybliven mor. Att känslorna av kvinnorna bedöms som illegitima 
kan också styrkas av det faktum att kvinnorna upplevde det jobbigt att träffa andra människor 
i sin omgivning, likaså kan detta styrkas av att några av kvinnorna uppger att de kände 
avundsjuka eller skam inför andra nyblivna föräldrar som mådde bra efter sin förlossning. 

5.3.2. Känslor inför barnet 
Beskrivningarna skiftar avseende vilka känslor som upplevdes inför barnet under 
depressionen. Många beskriver dock att de hyste negativa känslor inför sitt barn, att de inte 
ville ha barnet eller inte ville ta barnet till sig: 
 

/.../ jag hoppades ju att han var död och jag tänkte måste han inte leva idag, 
alltså så. Fan lever du fortfarande?! (Fanny) 
 
Och så kom hon och förstörde allt, lite så. Så jag började ju liksom lägga över 
allting på min dotter, att det var hennes fel och sådär. Så jag började ju hata 
henne. Väldigt djupt och innerligt. (Bea) 
 

En kvinna beskriver uttryckligen en ambivalens inför sitt barn under depressionen då hon i 
vissa stunder var arg på barnet för att i nästa ögonblick älska henne väldigt mycket. Några av 
intervjupersonerna uppger också att de älskade sitt barn under depressionen, men att de inte 
ansåg sig klara av att ta hand om det. Vidare har det framkommit att upplevelser av den nya 
situationen med barnet och den nyförvärvade modersrollen skapade känslor av att vara fast 
och låst, Ella beskriver detta på följande sätt: 
 

/.../ i vissa stunder så kände jag att, ja jag får väl sitta här och hålla det här 
barnet i min famn 24 timmar om dygnet för det är ju det enda jag kan göra, /.../ 
Jag förstod inte hur man skulle kunna göra andra saker än att bara sitta och 
hålla i det här lilla barnet. (Ella) 
 

Att hysa negativa känslor inför sitt barn är också något som tydligt kan anses gå emot 
föreställningarna om den goda modern diskuterat i avsnitt 5.2. Detta då dessa representationer 
innebär gränslös kärlek, ett uppoffrande för barnets skull och kanske framförallt en önskan 
om att vilja vara en kärleksfull och omhändertagande mor. Likaså går de upplevda känslorna 
av handfallenhet inför situationen emot representationen av den goda modern, att uppleva att 
man inte kan ta hand om barnet. 
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5.3.3. Känslor efter depressionen 
Upplevd ångest skildras också när de tidigare drabbade mödrarna beskriver tiden efter att de 
tagit sig ur sin depression eller när de var på bättringsvägen. Ångest och skam i efterhand 
beskrivs då de tänker tillbaka på de känslor de hade inför sina barn och hur de agerat under 
depressionen. Återkommande i beskrivningarna av tiden efter depressionen är också känslor 
av sorg, en sorg över att ha gått miste om den första tiden med barnet som kvinnorna förväntat 
sig skulle vara lycklig: 
 

/.../ jag blev ledsen för att jag typ försummade den första tiden att, ska jag 
minnas hans första tid i livet och bara sitta och gråta och va' missnöjd och inte 
va' lycklig. (Cajsa) 
 

Att vissa av kvinnorna talar om förlorad tid på grund av depressionen, tid som de menar 
egentligen skulle ha varit mysig och underbar, menar vi visar att de själva fortfarande har 
bilden om att den första tiden med barnet är en vacker tid som man bör njuta av. Detta trots att 
de själva drabbats av förlossningsdepression och istället har upplevt den tiden som mycket 
mörk. Positiva föreställningarna om föräldraskapet verkar således vara så pass allmängiltiga 
och självklara att de även överskuggar deras egen upplevelse som inte var positiv. Deras egna 
negativa upplevelser av tiden som nybliven förälder verkar inte kunna förändra de egna 
förväntningarna i särskilt hög utsträckning. 

5.4. Upplevelser av att inte kunna leva upp till ideal och förväntningar 
Kvinnorna i denna studie upplevde att det finns en tydlig idealbild av rollen som den goda 
modern vilket nämnts i avsnitt 5.2. och om kvinnorna inte upplevde sig kunna leva upp till 
denna idealbild kunde de uppfatta sig själva som dåliga mödrar. Det verkar således också 
finnas en tydlig bild av vad det innebär att vara en dålig mor vilken inkluderar alla de 
beteenden och känslor som inte ingår i den snäva bilden av vad som är en god mor. Flera av 
kvinnorna i den här studien kände att de inte klarade av att ta hand om sitt barn och tillgodose 
dess behov vilket ledde till att de inte upplevde sig räcka till som mödrar eller överhuvudtaget 
kunna identifiera sig som mor till sitt barn. Hanna beskriver detta på följande sätt: 
 

Och i och med att jag inte hade varit så delaktig i det praktiska så kände jag väl 
liksom att jag inte va’ en riktig mamma. Utan att han hade ju en pappa och sen 
hade…, och ett psykfall liksom. (Hanna) 
 

Inkluderat i bilden av den goda modern finns även vissa känslor som kvinnorna i studien 
upplever att man bör känna för att leva upp till denna idealbild, exempelvis en gränslös kärlek 
till sitt barn. Ella beskriver nedan en medvetenhet om att hon saknade de känslor som hon 
menar att hon borde ha känt i och med sin roll som nybliven mor: 
 

/.../ det saknades känslor, det saknades band, det saknades en vilja att va’ 
mamma till henne framförallt. (Ella) 
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Under vissa intervjuer diskuterades specifikt hur kvinnorna upplevde att förväntningarna på 
föräldraskapet och den faktiska upplevelsen inte stämde överens. Dessa kvinnor beskriver att 
denna krock skapade känslor av skam, skuld, negativa känslor inför sig själv, ett 
oidentifierande med rollen som mor och vissa gånger även tankar om varför personen skulle 
fortsätta leva: 
 

/.../ alla som säger: “ja men det är så himla underbart att ha barn!” och jag 
kände liksom inte det. Och det va’ väl det som va’ det hemska att man inte hade 
dom känslorna som man trodde att man skulle ha. (Irma) 
 
Jag kände mig ju väldigt ledsen och nedstämd och sen va det ju vissa dagar 
kände jag att jag ville inte leva mera, faktiskt, för jag kan inte vara den mamman 
som jag hade förväntat mig att vara /.../. (Gabriella) 
 

De förväntningar som kvinnorna hade innan de fick sitt första barn är tätt sammanknutna med 
de förväntningar som finns på rollen som mor. Detta menar vi kan förklaras genom att med en 
roll följer känslor, värderingar och handlingar som är förknippade och förväntade av en 
innehavare av just den specifika rollen. I Gabriellas fall ovan tillägnade hon sig inte rollen 
som mor då hon inte upplevde att hon kunde leva upp till de förväntningar hon själv hade och 
de förväntningar som hon upplever finns på känslor och agerande för en mor. Precis som med 
idealbilden och de krav som följer med denna, tänker vi oss att de förväntningar som samtliga 
mödrar i den här studien hade på föräldraskapet kan upplevas tvingande och kvinnorna 
upplevde det då som ett stort nederlag när det inte blev som de hade förväntat sig. 
 
Vi menar vidare att man kan se en skillnad mellan negativa känslor som uppkommit på grund 
av depressionen och negativa känslor som uppkommit på grund av att kvinnornas upplevelser 
inte överensstämmer med de förväntningar de hade på föräldraskapet. Ledsamhet, 
nedstämdhet och ångest kan ses som känslor förknippade och sprungna ur själva 
depressionen, men i citaten ovan exemplifieras känslor som uppkommit på grund av den 
situation som depressionen skapat. Det vill säga negativa känslor på grund av en situation 
som tydligt går emot det förväntade och önskade. 

5.4.1. Upplevelsen av att bli bedömd av omgivningen 
Några av kvinnorna beskriver att de ibland upplevde en oro inför att bli bedömda som dålig 
mor av omgivningen. De talar då om en upplevd press på att leva upp till vissa krav på hur 
man bör sköta sig för att inte bli stämplad som en dålig mor. En kvinna gav också uttryck för 
oro över att uppfattas som en dålig mor på grund av sin depression. Kvinnorna upplever det 
många gånger som att omgivningen kontrollerar och analyserar hur väl de lyckas leva upp till 
kraven som finns på modersrollen. Nedan ges exempel på hur upplevelsen att omgivningen 
bedömer kvinnornas kompetens som mödrar beskrivs av kvinnorna själva: 
 

/.../ hur man ska byta blöja på sitt barn om jag inte gjorde det perfekt så, så 
mådde jag dåligt över det. /.../ det är mycket hur man, hur andra föräldrar tittar 
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på mig och hur jag tycker…, hur dom tycker att jag sköter mig som mamma. Att 
jag kanske ger henne mat på fel sätt, att man…, alltså det är allt möjligt. (Irma) 
 
/.../ det där är ju endless list. /.../ om man lagar all mat själv då är man för 
pretto, men om man bara gör burkmat då är man lat. Alltså hur du än gör, det 
är väl det här med att va’ mamma, hur du än gör så blir det fel. /.../ Det rör allt. 
Alltså är det vagn, byter du till sittvagn för snabbt, “hmm, ja då är du ingen god 
mor” [egen anm. imiterar någon och låter dömande], för dom ska ju egentligen 
va’ sex månader. (Diana) 

5.4.2. Amning 
Under de första intervjuerna framkom även att amning är centralt och en viktig aspekt av att 
vara en god mor, något som gjorde att detta inkluderades även i efterföljande intervjuer. Alla 
kvinnor utom en upplever att det finns en väldigt stark press på att amma och den pressen 
upplevs komma, i nästan samtliga fall, från den professionella personal som kvinnorna möter 
under graviditeten och/eller efter förlossningen. Pressen gjorde att samtliga kvinnor ammade 
eller åtminstone försökte amma under tiden de låg på BB. Alla kvinnor utom två upplevde 
dock problem med amningen och beslutade sig för att istället börja med mjölkersättning. 
Nedan beskriver Cajsa att hon upplevde pressen på att amma som otroligt stark: 
 

Jag upplevde också att alla var liksom på mig att man skulle amma, det är ju en 
väldig, väldig hysteri kring just amning /.../ dom [egen anm. personalen på BB] 
stressa att han måste amma /.../. (Cajsa) 
 

Pressen från den professionella personalen verkar göra så att kvinnorna upplever det som att 
om de lyckas amma och det fungerar bra så är de duktiga mödrar medan det omvända gäller 
om amningen inte fungerar. Gabriella som inte kunde amma upplever att pressen, både från 
personer i hennes omgivning och från professionella, har gjorde att hon uppfattade sig själv 
som en dålig mor: 
 

Ja, jag har känt så att det är som man nästan är värdelös mamma nästan om 
man inte ammar sitt barn. /.../ Det kommer mycket ifrån omgivningen, är det. 
Och sedan mycket BVC, för dom är väldigt på en att man.., det är jättebra att 
amma /.../. (Gabriella) 
 

Det var som tidigare nämnts endast en av kvinnorna som inte upplevde att det fanns någon 
press kring amning. Hon upplevde ingen press från något håll och menade att det inte finns 
någon prestige i att amma och upplevde sig därför inte vara en sämre mor för att hon 
flaskmatade sina barn. 
 
Vi uppfattar det som att med idealbilden av den goda modern följer krav som är alldeles för 
högt ställda och i princip omöjliga att leva upp till. Kvinnorna i den här studien är kanske 
ännu känsligare för dessa krav då de möjligen står längre ifrån den ideala bilden än vad en 
kvinna som inte drabbats av förlossningsdepression gör. Vi menar att anledningen till att 
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kvinnorna känner en oro för att bli stämplade som dåliga mödrar är för att de upplever att det 
finns en publik som bevakar och bedömer dem. Detta tänker vi oss beror på att när man blivit 
förälder så är det många personer som ofta finns i närheten och kan bedöma och analysera hur 
väl föräldern sköter sitt barn, exempelvis familj och vänner som vill komma på besök eller 
andra föräldrar i en föräldragrupp. Dessutom går de nyblivna föräldrarna på regelbundna 
kontroller hos BVC för att kontrollera så att de “har skött sig ordentligt”, det vill säga genom 
att kontrollera att barnet växer och utvecklas som det “ska”. Vi tänker oss att dessa kvinnor 
upplever att de står i rampljuset och är bevakade, att det finns någon som kontrollerar vad de 
gör och hur de gör det vilket gör att de också själva stämplar sig som dåliga mödrar om de 
inte lyckas leva upp till alla dessa krav som de upplever finns på modersrollen. 

Vidare anser vi som tidigare nämnts att det även finns en emotionell aspekt, det finns “rätta” 
känslor som man bör känna som nybliven mor och dessa förväntas följa med rollen på ett helt 
naturligt sätt. Det finns ett begränsat antal känslor som är legitima att känna, som alla är 
positiva, och känner inte kvinnorna dessa kan de uppleva att de blir stämplade som dåliga 
mödrar. Därmed verkar även känslor kunna bevakas och analyseras av andra, denna ständiga 
övervakning kan då göra att kvinnor känner sig otillräckliga och misslyckade om de upplever 
känslor som bedöms som illegitima. Vilka känslor som bedöms som rätt och fel verkar vara 
självklart och överensstämmande kvinnorna emellan vilket tyder på att det i vår kultur finns 
en tydlig bild av vad som är rätt att känna och när. 

5.5. Tabu 
Under flertalet intervjuer nämns orden tabu och stigmatisering. De flesta av kvinnorna ger då 
uttryck för att de anser förlossningsdepression vara tabubelagt och att det finns risk för att på 
grund av den stigmatiseras som dålig mor. Detta oavsett om kvinnorna själva varit öppna 
inför omgivningen eller inte: 
 

/.../ man märker ju vad som är så tabubelagt också. Det är ju allt sånt här efter 
förlossningen. Alla såna här jobbiga saker som kan hända efter förlossningen, 
det är ju OTROLIGT tabubelagt. (Diana) 
 
/.../ det är klart att jag visste att det var stigmatiserande å få 
förlossningsdepression /.../ det är liksom nästan nåt av det värsta hems.., värsta 
som kan hända liksom att en nyförlöst mamma blir galen, asså det är såhär, det 
finns liksom få saker som är så himla laddade på nåt sätt. (Hanna) 
 

Tabubeläggning och skam nämndes också i förhållande till de känslor som uppkommit på 
grund av förlossningsdepressionen. Alva berättade att hon inte vågade eller ville berätta om 
sina upplevelser av förlossningsdepression för andra då hon säger att det är jätteskamligt att 
tala om. Det uppfattas också som ett tabu att hysa negativa känslor eller känna likgiltighet 
inför sitt barn. Irma säger exempelvis att hon upplevde det som tabu att inte känna kärlek till 
sitt barn vid första ögonkastet. När Ella berättar om sin önskan under depressionen att lämna 
bort sin dotter upplevde hon att det även då var känslor hon inte borde känna: 
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/.../ i det läget kände jag fortfarande att det här är känslor som jag skäms över 
som jag inte ska känna. (Ella) 
 

Att förlossningsdepression av kvinnorna uppfattas vara tabubelagt menar vi stärker ytterligare 
att ett tydligt avvikande från den förväntade modersrollen då görs gällande. Att en person 
skulle kunna stigmatiseras för att denne drabbats av förlossningsdepression vittnar vidare om 
att det är något negativt som kan tillskrivas en person och som inte är något som man vill 
förknippas med. Att känslor som är förknippade med och upplevda under en 
förlossningsdepression kan vara tabubelagda och något att skämmas över, styrker vidare att 
det sker en bedömning av känslor och att dessa känslor då bedöms som illegitima att känna 
för en nybliven mor. Ellas uttalande ovan om att hon upplevde att hon kände känslor som hon 
inte borde känna menar vi är ett mycket tydligt exempel på just denna bedömning. Hon visar 
då också på en tydlig uppfattning om vad man får och inte får känna som mor. 

5.6. Hantering av depressionen 
Under depressionen använde kvinnorna sig av flera olika strategier för att ta sig igenom 
vardagen. En tydlig strategi som flera av kvinnorna berättade att de använde var att de 
lämnade över barnet till någon annan för att få en paus eller för att få sova ut. En annan 
strategi kunde vara att ge utlopp för sina känslor och exempelvis gråta eller att klä upp sig och 
gå och besöka jobbet för att få möjlighet att för en stund fokusera på något annat än själva 
depressionen. 
 

Det enda som gjorde att jag kände mig liksom att jag fortfarande stod på jorden 
det var när jag åkte och besökte mitt jobb. /.../ Och det var nog väldigt bra för 
mig, för att då fick jag liksom känna att nej men jag är nog fortfarande mig själv 
lite granna i alla fall. (Bea) 
 

Utöver de ovan nämnda strategierna beskriver alla kvinnor utom en att de fick mycket stöd 
och hjälp från sin partner eller familj i vardagen. Anledningen till att en av kvinnorna inte 
upplevde ett emotionellt stöd var för att hon inte hade vågat berättat om sin depression för sin 
partner eller sin familj, istället sökte hon stöd och hjälp från ett par vänner. För de kvinnor 
som hade berättat för sin partner och familj så var det vanligt att de hade någon av dem 
närvarande under föräldraledigheten i hög utsträckning. Fyra av kvinnorna blev även 
sjukskrivna på grund av depressionen och för tre av dem innebar detta att deras partner var 
hemma på heltid. Den fjärde kvinnan blev dock sjukskriven då hennes barn var gammalt nog 
att gå hos dagmamma och hennes partner behövde således inte vara hemma. Den kvinna som 
blev sjukskriven sent fick ändå mycket stöd av sin partner som innan sjukskrivningen till och 
med förlorade jobbet som en följd av att han var tvungen att åka hem så ofta under arbetstid. 
 
Just partnern har beskrivits ha en stor stöttande och viktig roll i alla kvinnornas berättelser. 
Detta har gällt allt från praktisk hjälp till känslomässigt stöd och vid några tillfällen var 
partnern även den som såg till att den drabbade kvinnan fick professionell hjälp. Två av 
kvinnorna beskriver också att ett sätt att hantera situationen i vardagen var att de tillsammans 
med sin partner gjorde en tydlig uppdelning liknande ett schema för när de vardera skulle 
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mata och sköta barnet. Endast en kvinnas partner uppges själv ha sökt hjälp för att även han 
mått dåligt, dock poängterar alla kvinnor att perioden då de var drabbade av depression var en 
mycket svår period även för partnern. 
 
Kvinnorna i den här studien använde sig av olika strategier för att hantera sin depression i 
vardagen. Några av de ovan nämnda fallen menar vi kan beskrivas som kortsiktiga lösningar 
för att hantera själva problemet som att exempelvis lämna bort barnet eller ta en mindre paus. 
Vissa strategier var mer emotionellt fokuserade då kvinnorna sökte stöd och hjälp från 
omgivningen. Kvinnorna blev lyssnade på och kunde därmed tala om hur de kände och fick 
på så vis också utlopp för sina känslor. 
 
Vidare beskriver två av kvinnorna att de klädde upp sig och gjorde något annat för en stund 
för att slippa att hela tiden fokusera på depressionen. Vi tänker oss att man kan se detta som 
att kvinnorna på ett tydligt sätt ville markera en skillnad från vardagen, det vill säga vardagen 
som en mor drabbad av förlossningsdepression. Då de klädde upp sig och exempelvis gick 
och besökte sitt arbete menar vi kan ses som att de trädde in i sin gamla roll, den de hade 
innan de blev förälder. Istället för att identifiera sig med rollen som sjuk mor kunde de för en 
stund kliva in i sin gamla roll där sjukdomen inte definierar vilka de är. Detta tänker vi oss 
kan vara en stor hjälp för att hantera situationen i vardagen. 

5.6.1. Grad av öppenhet inför andra 
Alla kvinnor i studien valde att berätta om sina känslor och upplevelser under depressionen 
för åtminstone någon i sin närmsta omgivning som de kände att de kunde anförtro sig åt. 
Kvinnorna beskriver då att de inte hade klarat av att hålla det hemligt eller att omgivningen 
omöjligen hade kunnat undgå att se att de mådde dåligt. Anledningen till att de inte valde att 
öppet berätta om depressionen för alla i sin omgivning var för att de inte upplevde sig ha 
orken att berätta, för att de inte ville erkänna det för sig själva och därmed känna känslor av 
misslyckande eller för att de var oroliga för hur omgivningen skulle reagera. Alla kvinnor 
utom två uppger uttryckligen att de någon gång uppvisade en lycklig fasad för omgivningen 
istället för att visa sina äkta känslor, detta kan exemplifieras med det Fanny säger nedan: 
 

Det gjorde jag så fort jag gick utanför dörren. /.../ Ja då va’ det ju mycket 
påklistrat leende och så ja. (Fanny) 
 

Cajsa som var öppen och berättade både för professionella och de personer i sin omgivning 
som hon kände att hon kunde anförtro sig åt, beskriver ändå att hon uppvisade en lycklig 
fasad på det sociala mediet Instagram: 
 

/.../ jag kan ju gå in på Instagram och se liksom bilder som, om jag la’ upp nå’ 
bilder och vad jag skrev, och då får man ju verkligen känslan om att allting va’ 
så himla bra /.../ utåt sett är vi så lyckliga och happy-go-lucky liksom, det är 
liksom så himla bra allting. /.../ man bara liksom visar upp den fina fasaden, ja 
att allting är så perfekt. (Cajsa) 
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Kvinnorna i vår studie valde i olika utsträckning att berätta om sin depression för andra och 
några beskrev att det inte kunde undanhålla det då de mådde för dåligt. Vi tänker oss att de 
kvinnor som valde att berätta om sin depression för ett fåtal personer i sin omgivning, gjorde 
ett urval innan för att veta vilka de skulle våga anförtro sig åt. Vi tänker oss att det fanns en 
osäkerhet hos kvinnorna i att berätta om sin situation helt öppet för att de då upplevde att det 
fanns en risk att bli stämplade som dåliga mödrar. Detta menar vi i så fall skulle bero på att 
kvinnorna upplevde att deras känslor var illegitima att känna för en nybliven mor. En 
anledning till att de ändå valde att berätta kan vara att de hade svårt att dölja depressionen då 
de identifierade sig så starkt med sjukdomsrollen eller för att de kände att det var till hjälp att 
få tala med andra om sina upplevelser. 
 
Att så pass många kvinnor beskrev att de upplevde sig tvungna att vid något tillfälle uppvisa 
en lycklig fasad menar vi menar kan bero på att de kände att andra personer i omgivningen 
bevakade dem för att se hur väl de skulle lyckas i sin modersroll. Med tanke på att deras äkta 
känslor kan ses vara illegitima kände de möjligen att de utåt sett var tvungna att visa andra 
känslor. Känslorna som de istället visade upp var i enlighet med det som förväntades av dem, 
det var de känslor som var legitima i deras roll och vi tror därför att de kände en press på att 
försäkra omgivningen om att de “skötte sig bra” och var precis så lyckliga som de “borde” 
vara. 

5.6.1.1. Bemötande från omgivningen 
Samtliga kvinnor upplever att de flesta i deras umgängeskrets har bemött dem väl och med 
förståelse när de väl har berättat om sin depression, något som här exemplifieras av Fanny: 
 

Jag blev ganska så bra bemött faktiskt. Bättre än vad jag hade trott. /.../ jag har 
haft tur med det. (Fanny) 
 

En kvinna uppger dock att hon inte blivit bra bemött av alla i sin omgivning. Denna kvinna 
fick utstå många negativa kommentarer när hon berättade att hon tyckte att det var jobbigt att 
hennes barn skrek så mycket, att hon inte fick sova ordentligt och att hon mådde dåligt. Några 
andra mödrar i hennes omgivning reagerade genom att säga till henne att hon bara gnällde och 
att hon var löjlig. Hon upplevde att dessa personer inte tog hennes problem på allvar utan 
ignorerade det hon sa. 
 
Vi finner det intressant att så pass många av kvinnorna enligt vår uppfattning verkar uttrycka 
en viss förvåning över det goda bemötandet från omgivningen när de berättat om sin 
depression och om sina negativa upplevelser. Sju av kvinnorna använde uttryck som 
“faktiskt” och att det haft “tur” med att de blivit bemötta med så mycket förståelse och att 
personer i omgivningen “accepterade” det eller “tog det bra”, något som exemplifieras i 
citaten ovan. Detta kan anses styrka vår tolkning att kvinnorna uppfattade att 
förlossningsdepression kunde vara stigmatiserande att drabbas av då de inte verkar ha 
förväntat sig så pass goda reaktioner från omgivningen. Intressant anser vi också vara att 
kvinnorna under intervjuerna talar om tabu och stigmatisering, trots att alla berättar om goda 
erfarenheter av bemötande från flertalet i den närmsta omgivningen. De flesta verkar således 
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inte själva ha upplevt depressionen som tabubelagd eller att det var stigmatiserande för dem 
att drabbas, men trots detta talar de ändå efteråt om förlossningsdepression i dessa termer. 
Tabubeläggning och stigmatisering fanns således inte i dessa fall att finna i de faktiska 
upplevelserna men i de generella föreställningarna kvinnorna hade. Några av kvinnorna gav 
dock uttryck för att de själva upplevde en tabubeläggning då de upplevt skam över att berätta 
om sina upplevelser för andra och de upplevde då en rädsla för att stigmatiseras. Den kvinna 
som beskrivit att hon blivit dåligt bemött av några i sin omgivning kan anses ha blivit utsatt 
för något liknande en stigmatisering då personerna i hennes omgivning genom sina 
kommentarer möjligen försökte få henne att “rätta in sig” i ledet för rollen som nybliven mor. 

5.6.2. Professionell hjälp och information om förlossningsdepression 
Alla kvinnor utom en sökte professionell hjälp under sin depression, många efter 
påtryckningar och uppmuntrande från partner eller andra i omgivningen. I ett av fallen var det 
just partnern som berättade för en barnmorska att hans fru mådde dåligt och i ett annat fall 
hotade partnern med att lämna sin deprimerade fru om hon inte sökte hjälp. De kvinnor som 
fick professionell hjälp fick oftast börja med medicinering vilket avsåg antidepressiv medicin, 
sömnmedicin och i ett fall även lugnade medicin och detta kombinerades ibland med 
samtalsterapi. En kvinna har också fått ECT-behandlingar (elchockbehandling). 
 
Vissa kvinnor upplever att den hjälp de fått varit mycket bra och är tacksamma över att de fått 
hjälp så snabbt. Flertalet kvinnor var dock mycket missnöjda över den hjälp, eller avsaknad av 
hjälp, de fått ifrån främst BVC. En kvinna upplevde att hon fick fel hjälp då hon blev 
hänvisad till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) där fokus inte låg på hennes eget mående. 
Alla kvinnor utom två upplever också att deras problem inte blivit tagna på allvar av personal 
på BVC eller att denna hjälp tagit för lång tid att få; i två av fallen så lång tid att de innan de 
erbjudits denna hjälp redan hunnit må bra igen. Flera av dessa kvinnor har istället varit 
tvungna att vända sig till andra, exempelvis psykiatriska akutmottagningar eller husläkare, för 
att få hjälp i tid. 
 

/.../ alla problem man har haft efteråt både fysiska och psykiska har verkligen 
nonchalerats. Man pratar ju såhär att ja får du hjälp ska du prata såhär, men du 
får ju ingen hjälp, det, det är ju sanningen. (Diana) 
 

En av kvinnorna berättar även att hennes partner sökt hjälp för depression när hon själv precis 
blivit bättre men att han togs på än mindre allvar. Han blev hemskickad och tillsagd att han 
behövde sova ut. Denna kvinna uttrycker särskilt att männen bli åsidosatta och bortglömda av 
MVC och BVC trots att deras situation kan vara minst lika tuff som för en drabbad mor. 
 
Något annat värt att nämna är att alla kvinnor i studien uppger att de under sin graviditet inte 
fått någon information eller inte tillräcklig information om förlossningsdepression från 
professionella. Istället menar de att information de fått främst har rört amning och baby blues. 
Detta är något som kvinnorna uppfattar som en tydlig brist i mödravården och något som de 
menar borde åtgärdas. En kvinna berättar också att hon under sin graviditet fick fylla i en 
enkät på MVC om hon tidigare i livet varit drabbad av psykisk ohälsa, något hon då uppgav 
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att hon varit. Det som sedan har förvånat henne är att detta inte på något sätt har följts upp 
och hon har heller inte erbjudits någon hjälp. Även om alla av kvinnorna visste vad 
förlossningsdepression var, menar de att det är önskvärt att ämnet diskuteras under 
graviditeten och att information ges till föräldrar om vad de bör göra och vart de kan vända 
sig om de skulle drabbas. Vidare har några av kvinnorna uttryckt en önskan om att BVC 
borde kunna erbjuda drabbade föräldrar olika forum där de kan få möjlighet att träffa andra 
personer i samma situation. 
 
Att de professionella enligt kvinnornas utsagor inte talar om förlossningsdepression under 
graviditeten menar vi kan öka den tabubeläggning kring förlossningsdepression som vi tycker 
oss se att kvinnorna i studien har uttryckt. Om professionell personal talar om hur pass många 
som ändå drabbas, vad som då kan upplevas och vart drabbade kan vända sig för snabb vård, 
finns en möjlighet att fler vågar söka hjälp och att fler får rätt hjälp i tid. Om drabbade får en 
möjlighet att prata med andra som drabbats kan detta också möjligen skapa känslor av att inte 
vara ensam och därmed motverka en ytterligare tabubeläggning. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie är att beskriva mödrars upplevelser av förlossningsdepression med 
särskilt fokus på den motsättning som antas ha uppstått då de normativa förväntningarna är att 
de borde ha varit lyckliga. Syftet besvaras genom frågeställningarna hur beskrivs upplevelser 
av ett avvikande från den förväntade föräldrarollen hos mödrar som tidigare varit drabbade 
av förlossningsdepression? och hur beskriver tidigare drabbade mödrar att de hanterade sin 
förlossningsdepression? 
 
Detta kapitel inleds med en summering av resultaten (6.1.). Därefter följer två avsnitt som 
syftar till att besvara studiens frågeställningar och här relateras även studien resultat till teori 
och tidigare forskning. Det första av dessa två avsnitt behandlar frågeställningen rörande 
mödrars upplevelser av ett avvikande från den förväntade föräldrarollen (6.2.) och det andra 
söker besvara den frågeställning som rör mödrarnas hantering av förlossningsdepression 
(6.3.). Detta följs sedan av en diskussion av resultaten i förhållande till vald metod (6.4.) för 
att sedan avsluta med studiens slutsatser (6.5.) och ett avsnitt rörande implikationer för vidare 
forskning (6.6.). 

6.1. Summering av resultat 
Resultaten av denna studie visar att det finns en tydligt idealiserad och överensstämmande 
bild av den goda modern bland mödrar som tidigare varit drabbade av förlossningsdepression. 
Denna representation tycks avse både en praktisk och en emotionell aspekt med tillhörande 
krav som en god mor förväntas uppfylla. Kvinnorna uttryckte också att de innan de drabbades 
av depressionen hade höga förväntningar på att bli förälder vilket inkluderade till 
övervägande del positiva känslor. Vissa uttryckte dock att de var medvetna att det kunde vara 
kämpigt en tid, men de trodde ändock att det skulle bli en fin och mysig tid. 
 
Förlossningsdepressionen ledde till många negativa känslor som vanligtvis är associerade 
med depression. Dessa innefattade ledsamhet, nedstämdhet, en mörk syn på framtiden, 
känslor av ångest och panik samt känslor av att inte kunna ta hand om barnet. De känslor som 
upplevdes inför barnet varierade mellan kvinnorna men flertalet hyste negativa känslor inför 
sitt barn medan några tyckte om barnet men ansåg sig inte kunna ta hand om det. När 
kvinnorna tagit sig ur sin depression upplevde många att värdefull kvalitetstid med barnet gått 
förlorad, en tid som de menar att de egentligen borde ha uppskattat. 
 
På grund av depressionen upplevde kvinnorna att de inte kunde leva upp till den idealiserade 
bilden av modern och de förväntningar de hade på föräldraskapet. Detta ledde till känslor av 
att vara otillräcklig och en dålig mor vilket många gånger resulterade i ett oidentifierande med 
modersrollen. Vissa kvinnor upplevde också en rädsla för att bli bedömda som dåliga mödrar 
av omgivningen. Tydligt framkom också att amning för de flesta verkar ingå som en viktig 
del i bilden av den goda modern samt att de flesta kvinnorna upplevde en stor press på att 
amma, framförallt från professionella. Vidare gas uttryck för att förlossningsdepression anses 
vara tabubelagt och vissa beskriver också att drabbade löper en risk att stigmatiseras. 
 



	  

	   34 

Hantering av depressionen skedde genom olika strategier. Mer praktiskt inriktade strategier 
kunde avse att många sökte pauser genom att lämna bort barnet en kort period eller genom att 
besöka sitt jobb. Kvinnorna har också använt sig av mer emotionellt inriktade strategier då 
alla kvinnor påpekar att de sökte stöd och hjälp från någon/några i sin närmsta omgivning. En 
del uppger dock att när de träffade andra personer dolde de sina äkta känslor bakom en lycklig 
fasad. 
 
Alla kvinnor upplever att de flesta i den nära omgivningen har bemött dem väl när de berättat 
om sina upplevelser, vilket ibland av kvinnorna själva har mottagits med en viss förvåning. 
Åtta av kvinnorna sökte professionell hjälp under depressionen och sex av dessa fick hjälp i 
form av medicin och/eller samtalsterapi. Sju av kvinnorna beskriver dock att de är mycket 
missnöjda med bemötandet från BVC då de inte anser att de fått rätt hjälp alternativt att 
hjälpen tagit för lång tid och att de därför fått söka hjälp på annat håll. Alla kvinnor säger 
också att de inte fått någon information eller att de inte fått tillräcklig information rörande 
förlossningsdepression av professionella under sin graviditet, något de anser vara en brist. 

6.2. Mödrars upplevelser av ett avvikande från den förväntade föräldrarollen 
Kvinnorna i den här studien uppfattar att det finns en tydlig bild av vad som är en god mor, 
något som flertalet tidigare studier också visat (Abrams & Curran, 2011:374; Beck, 2002: 
470; Edhborg et al., 2005:263f; Elvin-Nowak & Thomasson, 2001:423f; Mauthner, 
1998:337ff; Murray & Finn, 2012:48f). Vi tycker oss ha funnit att det i idealbilden av den 
goda modern inkluderas två aspekter, en praktisk aspekt och en emotionell aspekt, vilket vi 
anser också går i linje med några tidigare studier där kvinnorna förväntades vara både fysiskt 
och emotionellt involverade i deras barns vardag för att räknas som goda mödrar (Elvin-
Nowak & Thomasson, 2001:423f; Mauthner, 1998:337ff; Murray & Finn, 2012:48f). 
 
Fem av kvinnorna i vår studie upplevde en oro för att bli bedömda av omgivningen som 
dåliga mödrar, dock var oron något obefogad då alla inkluderade kvinnor utom en upplevde 
att de blev bra bemötta av alla i sin närmsta omgivning. Oron skulle dock kunna förklaras 
genom det Goffman beskriver angående sociala identiteter, nämligen att i varje samhälle delas 
människor in i olika kategorier och tillskrivs därmed specifika sociala identiteter. När detta 
gjorts krävs att individen handlar i enlighet med den sociala identitet som denne tillskrivits 
och personer i omgivningen ställer då indirekt och omedvetet krav på att individen ska leva 
upp till det som förväntas av denne (Goffman, 1963/1972:11f). BVC-personal samt andra 
föräldrar verkar vidare ibland ha upplevts som en jury som bedömde hur väl kvinnorna skötte 
sina barn och nästan samtliga kvinnor upplevde att det fanns en mycket stor press på att 
amma, främst ifrån professionell personal. Kunde mödrar av någon anledning inte amma 
kunde det leda till att de uppfattade och bedömde sig själva som dåliga mödrar och detta på 
grund av den upplevda pressen. Vi menar att detta kan förklaras genom Goffmans begrepp 
främre regioner, att kvinnorna upplevde att dessa personer kunde utgöra en publik som är 
förmögna att betrakta och bedöma deras handlande. Känslor av att behöva bevisa för 
omgivningen att handlandet sker i enlighet med normerna kan därmed uppstå enligt Goffman 
(Goffman 1959/2009:97f). 
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Vidare menar vi att det verkar finns en stor begränsning i vilka känslor som är legitima för en 
nybliven mor att känna. Den goda modern ska enligt kvinnorna i denna studie innerligt älska 
sitt barn och finna glädje och lycka i moderskapet. Vi anser att detta kan kopplas till 
Hochschilds teoretisering av feeling rules (Hochschild, 2003:81f) då vi tycker oss se att vad 
kvinnorna upplever att de bör känna för att vara goda mödrar sker genom en bedömning av 
huruvida känslorna är meningsfulla och legitima i den specifika situation kvinnorna befinner 
sig i. Eftersom kvinnorna i vår studie uppenbarligen kände och kunde sätta ord på de negativa 
känslor de upplevde under sin depression så är det känslor som finns tillgängliga och är 
möjliga att känna i vår kultur. Enligt Hochschilds begreppsapparat skulle man kunna säga att 
kvinnorna upplevde dessa negativa känslor som “feelable”, alltså möjliga att känna. Dessa 
känslor finns således inkluderade i vår kulturs emotional dictionary, emotionella ordbok där 
alla känslor som är tillgängliga inom en specifik kultur finns samlade (Hochschild, 
2003:121f). Däremot upplevde kvinnorna i denna studie att de egentligen inte borde känna 
dessa negativa känslor och de kunde därmed uppfatta sig själva som dåliga mödrar, något som 
vi menar tyder på att trots att känslorna fanns tillgängliga så var de illegitima. Vi tänker oss 
att dessa känslor inte bedömdes som legitima utifrån det som Hochschild beskriver som en 
emotional bible, emotionell bibel. I denna emotionella bibel beskrivs vilka känslor som man 
borde och inte borde känna i specifika situationer (Hochschild, 2003:121f). Vi menar därför 
att de negativa känslor som kvinnorna kände kunde kännas för att de finns tillgängliga i vår 
kulturs emotionella ordbok men bedömdes som illegitima utifrån vår kulturs emotionella 
bibel. 
 
De negativa känslor som kvinnorna i denna studie upplevde under sin förlossningsdepression 
skiljer sig inte mycket från vad tidigare studier kommit fram till. Flera andra studier visar att 
kvinnor som drabbats av förlossningsdepression upplever känslor av misslyckande och av att 
inte räcka till (Abrams & Curran, 2011:383; Edhborg et al., 2005:263ff; Mauthner, 
1998:337ff; Seimyr et al., 2013:127). Vidare visar också ett flertal studier att känslor av skuld 
och skam är vanligt förkommande bland kvinnor drabbade av förlossningsdepression 
(Abrams & Curran, 2011:382f; Beck, 2002:470; Edhborg et al., 2005, 263ff; Elvin-Nowak & 
Thomasson, 2001:425; Engqvist & Nilsson, 2013:85; Mauthner, 1998:348; Murray & Finn, 
2012:50; Seimyr et al., 2013:127) något som även visats i vår studie. Även det vi fann rörande 
att några av kvinnorna upplevde ambivalenta känslor gentemot sitt barn, som pendlade mellan 
att de älskade och ogillade barnet, går i linje med vad två andra svenska studier också har 
visat (Edhborg et al., 2005:263ff; Engqvist & Nilsson, 2013:82, 86). Sammantaget kan sägas 
att mycket av våra resultat rörande just mödrarnas upplevelser och känslor under depressionen 
går i linje med vad den tidigare forskning som presenterats i avsnitt 2.4. har visat på. 
 
Flera av kvinnorna sade att de inte kunde identifiera sig som mor under sin depression, något 
vi menar kan styrka Berger och Luckmanns argumentation kring att när du trätt in i en roll så 
får du inte längre fritt välja vilka känslor, handlingar, normer och värderingar som ingår i 
denna roll. (Berger och Luckmann, 1966/2011:91ff). Istället för att kvinnorna hävdade att de 
känslor, tankar och handlingar de hade och utförde under depressionen också är en del i att 
vara förälder, upplevde många istället att de inte var en mor, att de inte tillhörde rollen. Detta 
menar vi styrker Berger och Luckmanns argumentation om att roller är socialt skapade och 



	  

	   36 

delade då kvinnorna inte själva upplevde att de hade legitimitet att omdefiniera modersrollens 
innebörd. Rollen uppfattas istället som ett oundvikligt öde och ett tvång som de inte har 
möjlighet att styra över. Vidare menar vi att man då genom detta tydligt kan se att 
modersrollen reifierats för kvinnorna, det vill säga inte längre uppfattas som socialt skapad. 
Berger och Luckmann menar att då en roll reifierats kan detta skapa en känsla av 
handfallenhet inför åtaganden du anser dig tvungen att utföra (Berger och Luckmann, 
1966/2011:106ff), något som också funnits i resultatet och som nämnts i avsnitt 5.3.1 då 
många kvinnor upplevde känslor av just handfallenhet då de inte visste vad de skulle ta sig till 
med sina barn. 
 
Ett avvikande från den förväntade föräldrarollen går således att finna i resultatet då mödrarnas 
upplevda känslor under depressionen går tydligt emot de förväntade. Att kalla detta ett 
avvikande styrks vidare genom Foucaults begreppsapparat (Foucault, 1987/2003:200), detta 
särskilt då förlossningsdepression kan diagnostiseras utifrån att upplevda känslor hos en 
person benämns som avvikande att känna i den livssituation som uppstår när denne nyss blivit 
förälder. Goffman menar också att en avvikare just innebär en person som inte följer de 
normer som tillhör en viss roll (Goffman, 1963/1972:145). Att kvinnorna inte upplevde sig 
kunna uppnå de krav som ställdes på modersrollen och kände känslor som enligt dem själva 
var illegitima att känna som mödrar, styrker därmed att de kan benämnas som avvikare. Att 
ett avvikande görs gällande styrks också av att förlossningsdepression av kvinnorna i studien 
ibland talades om i förhållande till stigmatisering och tabubeläggning, något som även 
Mauthner fann i sin studie då hon menade att känslor som inte förknippas med den lyckliga 
modern stigmatiseras och tabubeläggs (Mauthner, 1998:343). Goffman menar att 
stigmatisering kan uppstå om en person avviker från de krav och anvisningar som hör till 
personens sociala identitet eller stereotyp (Goffman, 1963/1972:12ff). Trots att kvinnorna 
själva inte upplevt en stigmatisering på grund av sin depression då de blivit bra bemötta från 
sin närmsta omgivning, talar ändå flera av kvinnorna om förlossningsdepression som 
tabubelagt och stigmatiserande. Vidare visar kvinnornas förvåning över att ha blivit bra 
bemötta från omgivningen att de förväntat sig mer negativa reaktioner. De normer och krav 
som finns på en mor är därmed så pass väl förankrade att avvikande från dem i form av 
förlossningsdepression är så allvarligt att det skulle krävas sanktioner i form av stigmatisering 
från omgivningens sida för att enligt Goffman rätta in dem i ledet (Goffman, 1963/1972:12ff). 
 
Utöver de negativa känslor som själva depressionen skapade, upplevde kvinnorna även detta 
avvikande som jobbigt i sig. Mödrarna i den här studien hade höga förväntningar på 
föräldraskapet vilket går i linje med det Beck fann i sin metasyntes (Beck, 2002:470). När de 
då inte kunde leva upp till detta och upplevde känslor som enligt Hochschilds emotionella 
bibel (Hochschild, 2003:121f) inte skulle kännas, gjorde även själva förväntningarna att de 
mådde dåligt. Upplevelsen av att inte leva upp till förväntningarna, som vi benämner som ett 
avvikande, skapade hos kvinnorna känslor av skam, skuld och ångest samt av att inte räcka 
till, något som går i linje med tidigare forskning på fältet (Beck, 2002:470; Engqvist & 
Nilsson, 2013:85; Edhborg et al., 2005:263ff; Mauthner, 1998:337ff). Det resulterade också i 
känslor av värdelöshet samt många gånger ett oidentifierande med rollen som mor. Vi menar 
därmed att de höga förväntningarna som finns på att bli förälder i sig kan göra att ett 
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avvikande kan upplevas än värre, det vill säga att själva avvikandet resulterar i negativa 
känslor utöver de som depressionen skapat. Hade inte samma krav på lycka funnits i detta 
skede av livet hade möjligen också de känslor av exempelvis skuld och ångest som 
uppkommit på grund av denna krock kunnat minskas eller undvikas. 

6.3. Mödrarnas hantering av förlossningsdepression 
Vi menar att kvinnorna i den här studien har använt sig av både problemfokuserade och 
känslomässigt orienterade strategier för att ta sig igenom vardagen. Detta överensstämmer 
med Folkman och Lazarus framställning av coping-strategier som människor använder för att 
hantera och övervinna problem och som de beskriver kan indelas i just dessa två huvudsakliga 
typer (Folkman & Lazarus, 1980:223f). I vår studie beskriver kvinnorna att de ibland lämnade 
bort barnet för att få andrum eller för att sova ut och två av kvinnorna beskriver även hur de 
hade gjort upp något liknande scheman för när och i vilka situationer de själva eller deras 
partner skulle mata och sköta barnet. Detta är helt i linje med det som Folkman och Lazarus 
beskriver som problemfokuserad coping då de gör upp en handlingsplan för att tackla 
problemet (Folkman & Lazarus, 1980:223f). Att hantera situationen genom att lämna bort 
barnet och få andrum har också funnits i Montgomery och kollegors studie där kvinnorna 
beskriver det som otroligt viktigt att de fick tid för att bara fokusera på och ta hand om sig 
själva, de beskriver även att det var viktigt att de fick sova ordentligt för att orka ta sig igenom 
vardagen (Montgomery et al., 2012:529). Folkman och Lazarus beskriver emotionsfokuserad 
coping som ett sätt att försöka hantera och bemästra känslorna för att reducera skadan, vilket 
kan ske genom att försöka glömma problematiken eller ta emot hjälp och söka förståelse från 
omgivningen (Folkman & Lazarus, 1980:223, 225). I vår studie finns också exempel på 
emotionsfokuserad coping då några kvinnor beskrev att det var tvungna att få utlopp för sina 
känslor, genom att exempelvis gråta, för att efteråt kunna hålla känslorna i schack och 
bemästra dem. Då alla mödrar som deltagit i studien har tagit sig ur sin depression kan det 
antas att de coping-strategier som de använt sig av har varit lyckade. Andra resultat hade 
kunnat framkomma om mödrar som inte tagit sig ur depressionen hade inkluderats då de 
kanske inte ännu funnit strategier som fungerade för dem. 
 
Vidare beskriver samtliga kvinnor att de också pratat med någon i sin närhet om sina 
upplevelser och känslor och därmed tagit emot hjälp och förståelse ifrån dem 
(emotionsfokuserad coping). Kvinnorna upplevde det skönt att få berätta för någon om vad de 
upplevde och att de då fick mycket stöd och blev bemötta med förståelse. Detta går i linje 
med ett flertal andra studier som visar att det var mycket viktigt och upplevdes som mycket 
positivt för kvinnor drabbade av förlossningsdepression att få samtala med andra om sina 
problem, att få bli lyssnade på då det gav dem hopp och tröst samt ork att fortsätta kämpa 
(Beck 2002:468f; Edborgh et al., 2005:265; Montgomery et al., 2012:527f). 
 
Att samtliga kvinnor berättade för någon eller några i sin omgivning går dock emot det 
Mauthner fann i sin studie som visade att kvinnorna hade svårt att tala om sin depression med 
sina närstående eftersom de såg det som tecken på svaghet eller misslyckande (Mauthner, 
1998:343). Detta skulle kunna tyda på att vi i vår studie främst rekryterat kvinnor som är 
öppna och vågar berätta om sina upplevelser. I vår studie valde dessutom alla kvinnor utom 
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en att söka hjälp och berätta om sina psykiska besvär för professionell personal vilket går 
emot resultatet från både svensk och utländsk forskning. Denna forskning visade nämligen att 
kvinnorna upplevde att det var svårt att prata om sina psykiska problem med sina 
barnmorskor (Beck, 2002:468f; Seimyr et al., 2013:129; Slade et al., 2010:e442f), något som 
vi endast funnit i två fall av nio. I vår studie fann vi också att flera kvinnor sökte professionell 
hjälp efter påtryckningar från omgivningen, inte sällan av sin partner, något som också Slade 
med kollegor menar är vanligt (Slade et al., 2010:e442f). De kvinnor som fick hjälp och som 
ansåg att de fått rätt hjälp har fått samtalsterapi och/eller medicinering, något som Pearlstein 
och kollegor menar är den vanligaste behandlingen för förlossningsdepression (Pearlstein et 
al., 2009:357).  
 
Att några kvinnor på olika sätt valde att undanhålla sina äkta känslor för vissa under 
depressionen och istället visa upp andra känslor och på så sätt “gömma” sig bakom en lycklig 
fasad går i linje med vad två andra studier har visat (Murray & Finn, 2012:51; Slade et al., 
2010:e442f). Vi menar att denna typ av hantering av depressionen kan förstås utifrån 
Goffmans dramaturgiska perspektiv. Goffman menar att det sociala livet kan ses som en teater 
där det finns främre regioner där den enskilda individen är delaktig i ett skådespel och spelar 
olika roller inför en beskådande publik (Goffman, 1959/2009:97). I de främre regionerna 
spelar individen upp olika scener och försöker således bevisa för omgivningen att dennes 
agerande sker i enlighet med normerna (Goffman 1959/2009:97f) något vi menar är en 
anledning till att några av kvinnorna i vår studie valde att dölja sina illegitima känslor inför 
andra. Vi tänker oss att dessa kvinnor försökte spela upp en scen och träda in i rollen som den 
perfekta modern för att utåt sett visa att de följde rollens tillhörande normer. 
 
Ytterligare en aspekt av emotionsfokuserad coping (Folkman & Lazarus, 1980:225) som vi 
funnit i denna studie var då kvinnorna försöka ”glömma” sin problematik genom att 
exempelvis klä upp sig och träffa andra eller gå och besöka sitt jobb för att få fokusera på 
något annat än själva depressionen. Vi menar att detta kan ses som att de trädde in i sin gamla 
roll som de hade innan de blev föräldrar, en roll som enligt Berger och Luckmann då avser 
andra normer, värderingar, handlingar och känslor (Berger & Luckmann, 1966/2011:91ff). Vi 
tänker oss att kvinnorna i den här studien kände att de då för en stund kunde träda in i rollen 
som den yrkesutövande kvinnan de var innan de blev mor, där de kände sig mer säkra på hur 
de skulle agera och känna vilket blev ett sätt att hantera situationen. De behövde då inte 
identifiera sig med den nya rollen som en nybliven mor som drabbats av 
förlossningsdepression. Att uppleva den nya modersrollen som främmande och ovan är något 
som Edborgh med kollegor också funnit att kvinnorna i deras studie upplevde. Författarna 
menar då att detta var för att de genom moderskapet trädde in i en mer feminin roll som 
innebar mindre makt och självbestämmande, något som kvinnorna i deras studie upplevde 
som svårt. Rollen som den yrkesutövande kvinna utövades i en mer maskulin värld där de 
kände att de hade större autonomi (Edhborg et al., 2005:265). Möjligen kan kvinnornas besök 
på arbetsplatsen i vår studie vara just ett sätt att få återgå till en roll som de känner sig mer 
bekväma med samt vara ett tillfälle att få befinna sig i en mer hemtam och, enligt Edhborg 
med kollegor, mer maskulin värld. Det skulle kunna betyda att vissa föräldrar kanske skulle 
må bättre av att inte utnyttja det frikostiga välfärdssystemet vi har i Sverige fullt ut där de har 
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möjlighet att vara hem så länge efter att barnet har fötts, några av kvinnorna i vår studie hade 
möjligen mått bättre av att tidigare gå tillbaka till sina jobb. 

6.4. Metoddiskussion 
Abrams & Curran menar att studier rörande förlossningsdepression bör ta hänsyn till 
kulturella skillnader liksom olika etniciteter och samhällsklasser (Abrams & Curran, 
2011:383). Detta poängterar också de svenska forskarna Rubertsson och kollegor då deras 
resultat visat att kvinnor med annat modersmål än svenska kan vara utsatta för större risk att 
drabbas och/eller att de kan drabbas hårdare av förlossningsdepression (Rubertsson et al., 
2005:101f). Då alla kvinnor som har valt att delta i vår studie har varit etniska svenskar och 
utgör en relativt homogen grupp, har hänsyn till detta dock inte kunnat tas. 
 
Vi stötte initialt på svårigheter med att rekrytera deltagare till studien, målet var tio intervjuer 
och vi har genomfört nio. Detta kan också antas peka på just en uppfattning om 
förlossningsdepression som tabubelagt, något som vi funnit i denna studie. Ämnet är 
självklart tungt och svårt att tala om då det avser jobbiga känslor som upplevts, men vi kan 
också tänka oss att det heller inte är något som många öppet vill skylta med, kanske just på 
grund av rädsla för att stigmatiseras som dåliga mödrar. Vi upplever dock att deltagarna i 
studien har varit mycket öppna och de personer som visat intresse för studien kan därmed vara 
personer som har lätt att prata om jobbiga upplevelser. Det kan vara så att fler personer 
inhämtat information om studien men inte känt sig bekväma med att ställa upp. Därmed är 
kanske resultaten endast representativa för kvinnor som i regel är mer öppna och som vågar 
berätta om sina upplevelser av förlossningsdepression. Poängteras bör också att vi endast sökt 
personer som redan tagit sig ur sin depression. Möjligen hade vi fått stora skillnader i 
resultaten om även deltagare som fortfarande är drabbade hade inkluderats. Alla mödrar i den 
här studien har dessutom tagit sig ur sin depression på ett upplevt positivt sätt. Resultaten 
kanske hade skiftat rejält om studien hade inkluderat mödrar som antingen under 
depressionen eller efter den exempelvis hade förlorat vårdnaden om barnet/barnen och/eller 
att de och deras partner hade gått isär. 
 
Inledningsvis hade vi en tanke om att det kunde vara en brist att inte genomföra intervjuerna i 
person. Vi tänkte oss att telefon och Skypeintervjuer utan bild skulle kunna försvåra dialog 
och att meningsbärande ansiktsuttryck och kroppsspråk skulle gå förlorade och därmed 
påverka resultatet negativt. Då endast en intervju genomfördes i person kan inte ett 
jämförande mellan dessa två intervjusituationer göras, dock är vi inte helt säkra på att dessa 
intervjuer utan ett personligt möte är en nackdel. Vi är positivt överraskade över hur öppna 
kvinnorna varit och hur mycket de delat med av sig själva, särskilt då detta kan vara ett 
mycket känsligt och jobbigt ämne att prata om. Kanske har det därmed varit en fördel att 
genomföra intervjuerna utan fysisk kontakt då en telefon eller en datorskärm möjligen kan 
upplevas som något av en sköld, något som även kan ha bidragit till att fler vågat ställa upp på 
en intervju. Det kanske även ha varit positivt utifrån att det kan upplevas enklare att avbryta 
intervjun när interaktionen inte sker i person. 
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6.5. Slutsatser 
Det finns ett tydligt ideal för modersrollen och höga förväntningar på lyckan i moderskapet 
bland kvinnorna i denna studie. Utöver de negativa känslor som själva 
förlossningsdepressionen resulterar i, så skapas även negativa känslor såsom skam, skuld och 
otillräcklighet på grund av upplevelsen att inte kunna leva upp till förväntningarna. Kraven på 
lycka menar vi är högre och tydligare i detta skede av livet än i andra, och att då drabbas av 
depression kan därmed upplevas än värre och än mer tabubelagt då förväntningarna just är de 
motsatta. 
 
Förlossningsdepression kan hanteras genom emotionsfokuserad eller mer problemfokuserad 
coping. Vanligt är då att ta en paus från barnet eller situationen och tala med någon i sin 
närmsta omgivning, detta trots att förlossningsdepression av många uppfattas vara tabubelagt. 
Tabubeläggningen kan leda till att drabbade inte i alla situationer visar sina äkta, illegitima 
känslor utan istället väljer att visa fram känslor som förväntas av dem och därmed gömma sig 
bakom en lycklig fasad. Vanligt var att kvinnorna sökte professionell hjälp för sina problem 
men de fick dock hjälp i olika stor utsträckning. 
 
Som nämndes i inledningen så erbjuds svenska kvinnor flertalet besök utan kostnad för innan 
och efter förlossningen, vilket kan anses ge goda förutsättningar för blivande och nyblivna 
föräldrar. En svensk studie har visat att de allra flesta mödrar är nöjda med den vård som ges 
efter förlossningen (Örtenstrand & Waldenström, 2005:1285, 1291). Detta går dock inte i linje 
med vår studie där flera av kvinnorna är mycket missnöjda och många gånger upplever att de 
hamnat mellan stolarna avseende sitt eget mående och inte alltid fått den hjälp de behövde när 
de efter förlossningen kommit till BVC. På MVC är kvinnan i fokus och vi anser att det borde 
ske en mjukare övergång mellan dessa båda och att föräldrar borde få fortsatt stöd även efter 
förlossningen. Detta för att om möjligt minska antalet drabbade, för att fånga in fler drabbade 
och för att tydligare klargöra vart drabbade kan vända sig. Det kan vara svårt att själv aktivt 
söka hjälp under en så jobbig period, hjälp borde erbjudas alla utan att särskilt mycket initiativ 
behöver tas från den drabbade själv. Dessutom anser vi att denna problematik måste tas på 
allvar så att drabbade får den hjälp de behöver i tid. Vi anser därmed att föräldravård efter 
förlossningen bör införas och då också inkludera nyblivna pappor. 
 
Amningens stora betydelse i upplevelser av förlossningsdepression är värd att poängtera. I 
den bild av den goda modern som kvinnorna förmedlat verkar amning vara en vital del 
samtidigt som åtta av de nio kvinnorna i studien upplevde det som jobbigt. Kvinnor drabbade 
av förlossningsdepression som upplever svårigheter med att amma blir ändå ofta hårt pressade 
av professionell personal att fortsätta försöka trots att situationen kan upplevas som mycket 
jobbigt. Vi menar att denna press måste minska då det finns andra möjliga alternativ i form av 
mjölkersättning. Att öka känslor av otillräcklighet genom att hetsa om amning för en kvinna 
som redan mår dåligt, leder endast till ett ännu sämre mående. Om ersättning eventuellt anses 
ha negativt påverkan på barnet, menar vi att en deprimerad mor borde ha minst lika stor 
negativt inverkan på både barnet och på anknytningen modern och barnet emellan. 
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6.6. Implikationer för vidare forskning 
I denna studie fann vi att alla kvinnor utom en upplevde en stor press på att amma. Med tanke 
på att endast två kvinnor i denna studie kunde amma och samtliga kvinnor upplever sig ha 
varit drabbade av förlossningsdepression, vore det intressant att i vidare forskning undersöka 
huruvida det finns ett samband mellan amning och förlossningsdepression. Kan det vara så att 
det finns en ökad risk att drabbas av förlossningsdepression för kvinnor som inte kan amma 
sina barn då pressen på att amma blir betungande eller kan det vara så att kvinnor som 
drabbas av förlossningsdepression får problem med att amma just på grund av depressionen? 
 
Som nämndes i avsnitt 4.6. anmälde inga män intresse för studien. Vi anser att det skulle ha 
varit mycket intressant att även ta del av mäns upplevelser av förlossningsdepression för att se 
vilka aspekter som där anses av vikt att belysa och om dessa överensstämmer med 
kvinnornas. Ingen av den tidigare forskning som vi har tagit del av har studerat just män och 
därför anser vi detta vara en intressant och viktigt att studera. Detta särskilt då vi tänker oss att 
tabubeläggningen av förlossningsdepression kan vara än större för män då de får än mindre 
plats i debatten kring förlossningsdepression samt för att vi tänker oss att en machokultur 
också kan göra att färre män vågar söka hjälp. Dessutom menar vi att mäns mående efter en 
förlossning många gånger kanske inte fångas upp och prioriteras av professionella, detta 
styrks av det faktum att en kvinna i denna studie berättat att hennes partners mående 
nonchalerades och förbisågs av professionella trots att han aktivt sökte hjälp. Vi tror därmed 
att mycket kan behöva göras även för drabbade män för att om möjligt skapa bättre 
förutsättningar även för dem efter en förlossning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Inlägg på familjeliv.se	  

Hej! 
 
Vi är två studenter på det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet 
som just nu håller på att skriva vår C-uppsats i Sociologi. Uppsatsen kommer att handla om 
den motsättning som kan uppstå när man som nybliven förälder får en förlossningsdepression 
samtidigt som man har förväntningar på att vara lycklig. Förväntningarna kan komma både 
från den nyblivna föräldern själv men också ifrån omgivningen och samhället i stort.  
 
Vi är intresserade av att komma i kontakt med föräldrar (både mödrar och deras partner) som 
har drabbats av en depression vid förlossningen men som har kommit över den nu. Vi skulle i 
så fall vilja hålla en liten intervju senare i vår med den drabbade föräldern som antingen kan 
ske genom att vi möts eller via telefon eller chatt. Naturligtvis kommer du att förbli anonym 
då inga namn kommer att skrivas med i uppsatsen. Skulle du vilja ställa upp på en intervju 
eller känner du någon som du tror skulle vilja ställa upp så får du gärna höra av dig. Maila oss 
på: ligu5100@student.uu.se eller jose3761@student.uu.se 
 
Du är också varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar kring 
studien i sig eller vad det skulle innebära att ställa upp på en intervju! 
Tack på förhand! 

Mvh. Johanna och Linn 	   	  
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Bilaga 2. Lapp uppsatt på BVC-mottagningar i Uppsala 

En studie om upplevelserna av en 
förlossningsdepression. 
Har du varit drabbad av en 
förlossningsdepression men nu kommit ur 
depressionen?  

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som ska skriva vår C-
uppsats i Sociologi som kommer att handla om föräldrars upplevelser 
av förlossningsdepression. Vi är därför intresserade av att komma i 
kontakt med föräldrar som har varit drabbade av en 
förlossningsdepression men som nu tagit sig ur depressionen och kan 
tänka sig att berätta om sina upplevelser. Anledningen till att vi vill 
göra studien är att vi vill lyfta ämnet eftersom det fortfarande verkar 
vara tabubelagt. Vi kommer att vilja genomföra intervjuer senare i vår 
för att få fram den enskilda förälderns upplevelser av sin depression 
samt också hur depressionen hanterades. Naturligtvis utelämnas alla 
namn i uppsatsen och informationen du lämnar kommer inte att kunna 
härledas till dig. 

Är du intresserad av att ställa upp så kontakta oss gärna. Har du några 
frågor gällande studien så är du naturligtvis också varmt välkommen 
att kontakta oss! 
Med vänliga hälsningar, Linn Gustafsson & Johanna Sedin 
ligu5100@student.uu.se eller jose3761@student.uu.se 
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Bilaga 3. Inlägg på Facebook 

Hej på er allihop! 
Jag har varit i kontakt med administratören för denna grupp och fått tillåtelse av henne att 
lägga upp en liten förfrågan här i gruppen. 
 
Jag och en till tjej, Johanna Sedin, läser sista terminen på beteendevetarprogrammet vid 
Uppsala Universitet och ska skriva vår kandidatuppsats nu i vår. Uppsatsen kommer att 
handla om förlossningsdepression och det vi är intresserade av att studera är hur den enskilda 
individen upplevde sin depression och hur man hanterade den. Vi tycker att det är viktigt att 
lyfta frågan om förlossningsdepression eftersom det fortfarande är tabubelagt idag och det 
ändå är ca. 1 av 10 nyblivna föräldrar som drabbas. 

Vi letar efter personer som har varit drabbade av en förlossningsdepression men som tagit sig 
ur den och skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjun kan ske via telefon 
eller chatt om man bor långt ifrån Uppsala. Är någon av er intresserade av att ställa upp på en 
intervju eller om ni vill ha mer information om studien så är ni varmt välkomna att ta kontakt 
med oss. Antingen kan ni maila oss, Linns mail: ligu5100@student.uu.se eller Johannas mail: 
jose3761@student.uu.se eller så kan ni lämna en kommentar här nedanför med er e-postadress 
så kan vi kontakta er. 

Hoppas ni har en bra dag! 
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Bilaga 4. Intervjupersoner 

1.   “Alva” är 32 år, arbetar inom barnomsorgen och bor tillsammans med sin man och deras 
två barn födda 2009 och 2011. Alva upplevde att förlossningen med sitt första barn var 
tuff och både hon själv och barnet fick fysisk problematik efter förlossningen, något som 
upplevdes som mycket jobbigt psykiskt. Hon anser att depressionen började redan på 
BB. Hon mådde dåligt ganska länge men upplevde att hon aldrig riktigt togs på allvar av 
professionella när hon berättade om sina negativa upplevelser och fick ingen hjälp. Alva 
kände sig mycket låst och frustrerad under depressionen och kände att hon inte kunde 
hantera situationen. Efter andra barnet hade kommit krävde Alva dock medicinering för 
att inte drabbas igen, något hon tillslut fick i form av antidepressiva medel. 
(Skypesamtal) 

 
2.   “Bea” är 29 år, fick tillsammans med sin man sitt första barn i december 2013 och 

arbetar som lärare. Bea upplevde att förlossningen gick snabbt men var trygg, hon kände 
sig sedan dåligt omhändertagen på BB men mådde ändå riktigt bra. Direkt efter 
hemkomsten menar Bea att depressionen slog till helt plötsligt och oförberett, hon fick 
starkt negativa känslor inför sitt barn och inför sig själv. Beas partner berättade för 
professionella om att Bea inte mådde bra och hon fick då hjälp av psykolog och 
antidepressiva medel och började må bättre 2-3 veckor efter påbörjad medicinering. 
(Skypesamtal) 

 
3.   “Cajsa” är 32 år, arbetar inom säljbranschen och har ett barn född i januari 2014 

tillsammans med sin man. Cajsa upplevde en mycket tuff graviditet och förlossning 
samt fysiska besvär efter förlossningen. Vid hemkomst från BB uppkom också problem 
i hemmet och allt detta tillsammans menar Cajsa blev för mycket att hantera och 
tillsammans triggade igång depressionen. Cajsa mådde väldigt dåligt, hon var ledsen, 
nedstämt, arg och hade panik- och ångestkänslor. Hon försökte då få tid hos någon att 
prata med via BVC, men detta upplevdes ta alltför lång tid och hon vände sig slutligen 
till psykiatriska akutmottagningen och fick där hjälp och råd samt antidepressiva medel 
och sömntabletter utskrivna. Men redan efter ett par dagar av medicinering upplevde 
Cajsa en förbättring och slutade därmed med de antidepressiva tabletterna och menar att 
mycket nog berodde på sömnbrist. (Intervju i person) 

 
4.   “Diana” är en 32-årig tandläkare som tillsammans med sin man fick sitt första barn i 

oktober 2013. Diana beskriver att hon hade en väldigt tuff förlossning och att hon efteråt 
fick en blandning av posttraumatisk stress och förlossningsdepression. Hon fick stora 
fysiska besvär och detta resulterade i känslor av desperation, ångest och ledsamhet men 
hon tyckte ändå om sitt barn under den perioden. Diana fick ingen hjälp eller stöd alls 
initialt från professionella, varken för sina psykiska eller fysiska problem trots 
upprepade försök från hennes sida. Tillslut fick hon hjälp för de fysiska besvären men 
fortfarande inget stöd för de negativa psykiska upplevelserna. (Skypesamtal) 

 
5.   “Ella” är 28 år, har två barn födda 2007 och 2013 tillsammans med sin man och arbetar 

som trafiklärare. Ella hade med sitt första barn en traumatisk förlossning och var mycket 
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rädd och trodde att hon skulle dö. Fram till sitt andra barns födelse var hon övertygad 
om att den traumatiska förlossningen var orsaken till den depression hon drabbades av, 
men då hon även drabbades, om än mildare, med andra barnet kom hon fram till att så 
inte var fallet då den andra förlossningen upplevdes bra. Ella ville sitt första barn väl 
men upplevde att hon inte kunde ta hand om det och ville ge bort barnet då dess närvaro 
gav henne ångest, en känsla som var överväldigande under depressionen. Ella fick hjälp 
av professionella genom medicinering och elchocksbehandling, men fick vänta på 
landstingets samtalsterapi ända tills hon mådde bra igen. (Skypesamtal) 

 
6.   “Fanny” är 40 år och har tre barn tillsammans med sin man. Barnen är födda 2002, 2004 

och 2010. Fanny mådde något dåligt med första barnet på grund av ett akut kejsarsnitt 
men drabbades av förlossningsdepression först med sitt andra barn, detta då hon 
upplevde det jobbigt att hon blivit gravid igen så snabbt. Hon mådde då så dåligt att hon 
två gånger begick självmordsförsök och ville inte heller ha sitt andra barn i livet. Efter 
andra självmordsförsöket satte hennes man krav på att hon skulle söka hjälp och hon och 
hela familjen blev inlagda och fick bra hjälp tills hon mådde bra igen. Fanny drabbades 
inte igen efter att det tredje barnet fötts. (Telefonintervju) 

 
7.   “Gabriella” är en 29-årig undersköterska och har tillsammans med sin fästman två barn 

födda 2011 och 2014. Hon upplevde sin första graviditet som jobbig både fysiskt och 
psykiskt och började bli något deprimerad redan då, något som sedan gick över i 
förlossningsdepression efter att hennes första barn fötts. Barnet hade kolik och detta 
upplevdes väldigt jobbigt och hon kände att hon inte ville ha sitt barn. Gabriella talade 
nästan inte med någon om sina upplevelser och sökte inte hjälp för sin depression förrän 
hon var gravid med andra barnet, detta för att då förebygga att hon skulle drabbas igen. 
(Telefonintervju) 

 
8.   “Hanna” är en 32-årig journalist som för tillfället skolar om sig till ett annat yrke. Hon 

har tillsammans med sin man ett barn som föddes 2010. Hanna upplevde förlossningen 
som mycket traumatisk och menar att depressionen startade med posttraumatiskt 
stressyndrom. Förlossningsdepressionen menar Hanna startade ungefär en månad efter 
förlossningen och hon upplevde extrem ångest, rädsla och trodde att hon skulle dö samt 
att hon ibland fick något som hon säger liknade hallucinationer. Hanna tyckte om sitt 
barn men kände att hon inte kunde ta hand om det. Hon fick initialt ingen hjälp trots 
upprepade försök men fick slutligen kontakt med psykolog och antidepressiva medel 
utskrivna. (Telefonintervju) 

 
9.   “Irma” är en snart 33-årig säljare som tillsammans med sin sambo har en dotter som är 

född 2012. Irma mådde något dåligt under graviditeten på grund av sjukskrivning men 
började må ännu sämre ganska direkt efter förlossningen. Irma var väldigt ledsen och 
kände sig apatisk samt var något ambivalent i sina känslor gentemot sitt barn då hon 
menar att hon ändå älskade barnet och samtidigt kände ilska inför det. Irma sökte hjälp 
efter ett halvår men fick ingen bra hjälp från BVC. Efter kontakt med husläkare fick hon 
antidepressiva tabletter och samtalsterapi. (Telefonintervju) 
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Bilaga 5. Intervjuguide 

Inledning:  
Tacka för deltagande. Säg att deltagandet kommer att vara anonym och att ett annat namn 
kommer att användas i rapporten, likaså avseende namn på andra personer som nämns under 
intervjun. Annan information som kan avslöja vem personen är kommer också att bytas ut. 
Informera om att intervjun kan avbrytas närsomhelst om personen så vill samt att enstaka 
frågor inte behöver besvaras. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ungefär en timme, 
fråga om detta går bra. 
 
Informera om handledarens namn och mailadress: 
hannah.bradby@soc.uu.se 
 
Berätta att ifall intervjun river upp några jobbiga känslor som personen behöver prata med 
någon om, så kan personen kontakta sin vårdcentral eller barnavårdscentral om personen 
fortfarande har kontakt med en sådan. Om situationen känns akut sämre bör kontakt tas med 
närmsta psykiatriska mottagning.  
 
Fråga igen om vi får spela in. 

Bakgrund och depression 
• Berätta lite om din bakgrund, vem är du? 
• Vad var dina förväntningar på att bli förälder innan du fick ditt första barn? 
• Vilka förväntningar upplevde du att omgivningen hade på att du skulle bli förälder, 

(t.ex. förväntningar från partner, familj, vänner arbetskamrater osv.)? 
• Kan du berätta om dina egna upplevelser av depressionen du drabbades av? 

(Tillexempel när började du känna dig deprimerad? Hur länge varade depressionen? 
Efter hur långt tid kände du att “det vände” och du började må bättre igen?) 

•  Vilka känslor upplevde du under depressionen? Vilka var de värsta känslorna? 
Upplevde du några positiva känslor och i så fall vilka? 

• Vilka tankar fick du under depressionen? Hur såg du på framtiden? 
• Hur såg du på andra nyblivna föräldrar i din omgivningen? Hur kände du inför dem? 
• Såg du dig själv som en mamma under depressionen? Varför, varför inte? Vilka 

tecken? 
• (- om incitament på detta) - Upplevde du att du inte kunde leva upp till den förälder du 

hade trott dig att du skulle bli på grund av depressionen? Hur kände du kring det? 
Vilka känslor fick du då? 

• Har du tidigare varit drabbad av depression?  
• Visade din partner några tecken på att vara deprimerad? 

 

Hantering 
• Hur hanterade du din depression i din vardag? (Kontaktade du någon? Pratade med 

någon?) 
• Kände du någonsin att du inte vågade eller ville berätta om din depression för andra?  
• När du var tillsammans med andra, uppvisade du någon gång andra känslor än de du 

faktiskt upplevde? 
• Hur upplevde du att du blev bemött av dem du berättade om din depression för? 

 



	  

	   VII 

Övriga frågor 
• Har du talat med andra personer som har varit drabbad av förlossningsdepression?  
• Hade du gjort något annorlunda idag anseende hur du hanterade/tacklade 

depressionen? 
• Fick du någon information under din graviditet om förlossningsdepression, 

exempelvis MVC eller på annat sätt? 
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Bilaga 6. Kodningsschema 

1. Förväntningar på föräldraskapet innan första barnet (rosa) 
    1.1 subjektiva 
    1.2 andras 
 
2. Representationer av modersrollen (ljusgrön) 
    2.1 “Den goda modern” 
        2.1.1 subjektiva 
        2.1.2 andras 
    2.2 “Den dåliga modern” 
        2.2.1 subjektiva     
        2.2.2 andras 
 
3. Upplevelser av graviditeten (röd) 
    3.1 Fysiska 
    3.2 Psykiska 
 
4. Upplevelser av förlossningen (blå) 
    4.1 Fysiska 
    4.2 Psykiska 
 
5. Förlossningsdepression (mörkgrön) 
    5.1 Upplevda känslor/tankar under depressionen 
        5.1.1 inför barnet 
        5.1.2 inför framtiden 
        5.1.3 på att vara en dålig mor/inte leva upp till förväntningarna 
    5.2 Start         
    5.3 Vändpunkt 
    5.4 Tabu/stigmatisering 
    5.5 Upplevda känslor och tankar om depressionen i efterhand 
 
6. Hantering av depressionen (gul) 
    6.1 Berättade 
        6.1.1 Bemötande 
            6.1.1.1 från professionella - (här ingår vad det resulterade i) 
            6.1.1.2 från omgivningen - (här ingår vad det resulterade i) 
    6.2 Berättade inte alls 
    6.3 Döljande 
        6.3.1 Uppvisade fasad, andra känslor än de upplevda 
 
7. Information och kunskap om förlossningsdepression innan förlossningen (svart) 
    7.1 Fått information från professionell personal 
        7.1.1 Inte fått någon information av professionell personal 
    7.2 Tillägnat mig information själv eller fått den från min omgivning 
    7.3 Inte fått någon information och hade ingen kunskap alls innan förlossningen 
	  


