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Förkortningar 
BMI – Body Mass Index 

CBCL – Child Behavior Checklist 

DSRS – Depression Self Rating Scale 

EPDS – Edinburgh Postnatal Depression Scale 

MDD – Major Depressive Disorder 

MVC – Mödravårdscentral 

PPD – Postpartum Depression 

SSRI – Selektiva Serotonin Receptor Inhibitorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

Innehållsförteckning 

1. Abstract ...................................................................................................................... 5 

2. Sammanfattning ......................................................................................................... 6 

3. Introduktion/Bakgrund ............................................................................................... 8 

3.1 Prenatal depression .............................................................................................. 8 

3.2 Postnatal depression ............................................................................................. 9 

3.3 Riskfaktorer associerade med pre- och postnatal depression ............................ 11 

3.3.1 Amning ........................................................................................................... 11 

3.3.2 Moderns personlighet .................................................................................. 11 

3.3.3 Barnets kön ................................................................................................. 12 

3.3.4 Övriga riskfaktorer ...................................................................................... 12 

3.4 Reciprocitet ........................................................................................................ 13 

3.5 Depressionsscreening ......................................................................................... 13 

3.6 Svenska studier .................................................................................................. 13 

4. Hypoteser och syfte .................................................................................................. 14 

5. Metod och Material .................................................................................................. 14 

5.1 Studiepopulation ................................................................................................ 14 

5.2 Intern bortfallsanalys ......................................................................................... 15 

5.3 Studiedesign ....................................................................................................... 16 

5.4 Datainsamling .................................................................................................... 16 

5.5 Bedömningsinstrument ...................................................................................... 16 

5.5.1 Webbaserade och pappersenkäter ............................................................... 16 

5.5.2 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) .......................................... 17 

5.5.3 Depression Self Rating Scale (DSRS) ........................................................ 17 

5.5.4 Child Behavior Checklist 1 ½ - 5 år (CBCL) ............................................. 17 

5.6 Dataanalys .......................................................................................................... 18 

5.7 Etiska aspekter ................................................................................................... 19 

5.8 Procedur ............................................................................................................. 19 

6. Resultat .................................................................................................................... 19 

6.1 Mödrarna ............................................................................................................ 19 

6.2 Barnen ................................................................................................................ 21 

6.3 Jämförelse mellan risk- och kontrollgrupp - mödrar ......................................... 22 



	   4	  

6.4 Jämförelse mellan risk- och kontrollgrupp - barn .............................................. 24 

6.5 Betydelsen av pågående respektive tidigare depressiva symtom ...................... 26 

6.6 Vad förklarar barnens känslomässiga- och beteendeavvikelser ........................ 26 

6.7 CBCL totalskala ................................................................................................. 28 

6.8 CBCL externaliserande symtom ........................................................................ 28 

6.9 CBCL internaliserande symtom ......................................................................... 29 

7. Diskussion ................................................................................................................ 29 

8. Slutsats ..................................................................................................................... 33 

9. Framtida forskning ................................................................................................... 33 

10. Referenser .............................................................................................................. 34 

11. Bilagor .................................................................................................................... 40 

11.1 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ............................................... 40 

11.2 Depression Self Rating Scale (DSRS) ............................................................. 42 

11.3 Child Behavior Checklist (CBCL) ................................................................... 44 

 

 

 

 

 
	  

	  

	  
	  



	   5	  

1.	  Abstract 

	  
AIM 

The aim of this study was to examine the possible association between perinatal 

depression among women and the behaviour of their children at 18 months of age. 

METHOD 

Since 2009 delivering women in the Uppsala University Hospital were asked to 

participate in a study called BASIC with focus on delivering women’s mental health 

and later a following study called U-BIRTH with focus on the child’s emotional and 

behavioural development. The participating women (n=668) filled out questionnaires 

containing Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression Self Rating 

Scale (DSRS), Child Behaviour Checklist (CBCL) as well as questions assessing life 

style, medical history, social support and breastfeeding.  

RESULTS 

Perinatal women who reported depressive symptoms at least once from pregnancy to 

18 months post partum had children with higher CBCL scores, both internalizing, 

externalizing and total scores. However, analyses showed that this was mostly 

explained by the mothers’ current depressive symptoms. Long duration compared to 

short duration of maternal depressive symptoms was not associated with more 

problems in the children.  

CONCLUSION 

Perinatal depression in mothers was associated with the behaviour of their children at 

18 months of age. The strongest explanation was the mother’s depressive symptoms 

at the time she rated her child. This highlights the need for objective assessment of the 

children since there might be state effects of depressed mood on mothers’s ratings. 
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2.	  Sammanfattning	  
 

BAKGRUND 

Egentlig depression drabbar 13 % av alla kvinnor i postpartumperioden. Barn till 

mödrar med postpartum depression (PPD) har en ökad risk att utveckla egen psykisk 

ohälsa. Många mekanismer tros ligga bakom de negativa effekterna av moderns 

depression på hennes barn, både biologiska och psykosociala faktorer.	  Kvinnor med 

prenatal depression har förhöjda kortisolnivåer och lägre nivåer serotonin och 

dopamin, vilket återspeglas hos fostret och senare det nyfödda barnet. Förhöjda 

kortisolnivåer under graviditet är hos barnet även associerat med utveckling av 

internaliserande psykiska symtom som ängslighet, ledsenhet och hos ungdomar är det 

associerat med depression. Barn som växer upp med kliniskt deprimerade mödrar har 

en ökad risk att utveckla både externaliserande psykiska problem, så som 

uppmärksamhetsproblem och aggressivt beteende, och internaliserande psykiska 

problem. De har en ökad risk under hela uppväxten men barnets första levnadsår är en 

särskilt känslig period i dess utveckling. Många studier har gjorts på moderns 

depression och dess effekt på barnets beteende, men aldrig i en svensk population då 

barnen är 18 månader gamla eller med en uppföljning av moderns depressiva symtom 

under hela perinatal perioden. 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien var att undersöka relationen mellan depressiva symtom 

hos mödrar med beteende- och känslomässiga problem hos deras barn vid 18 

månaders ålder.  

 

METOD 

Kvinnor rekryterades till BASIC studien som är en studie av gravida kvinnor som 

startade 2009 vid Uppsala Akademiska Sjukhus samt även till en uppföljande studie 

av deras barn, U-BIRTH. Totalt var det 668 deltagande kvinnor i den här studien. 

Under graviditet och efter förlossningen har kvinnorna fyllt i enkäter innehållande 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression Self Rating Scale (DSRS), 

Child Behaviour Checklist (CBCL) och frågor rörande socio-demografiska 

karaktäristika, medicinsk, psykiatrisk, gynekologisk och obstetrisk historia, livsstil, 

diet och mediciner, om socialt nätverk och stöd och frågor om amning.  
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RESULTAT 

Resultatet visar att barn till mödrar med perinatala depressiva symtom hade större 

beteendeavvikelser än barn till mödrar utan perinatala depressiva symtom. En 

regressionsanalys visar att det är mödrarnas nuvarande depressiva symtomatologi vid 

skattningen av barnet som hade störst förklaringsvärde för barnens beteendeavvikelser. 

Långvarig jämfört med kortvarig depressiv symtomatologi var inte förenat med större 

beteendeavvikelser hos barnen vid 18 månaders ålder. Mödrar som screenade positivt 

för depression, även om det bara var vid ett tillfälle, hade jämfört med övriga mödrar 

många fler psykosociala riskfaktorer. Således identifierade redan en positiv EPDS 

screening en sann riskgrupp.  

 

SLUTSATS 

Den här studien visar att det framför allt är moderns depressiva symtom vid tillfället 

för skattningen av barnet som förklarade barnets känslomässiga- och 

beteendeproblem. Det går inte att utesluta att moderns nedstämdhet påverkat hennes 

sätt att bedöma barnet, vilket lyfter vikten av oberoende bedömningar av barnens 

symtom i framtida studier.  

	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  



	   8	  

3.	  Introduktion/Bakgrund	  
 

Egentlig depression eller, som det också kallas, Major Depressive Disorder (MDD) 

drabbar 13 % (O'hara & Swain, 1996) av mödrar under postpartum perioden. Egentlig 

depression som debuterar inom fyra veckor efter förlossningen går under namnet 

postpartum depression (PPD), detta specificeras av Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM-IV och DSM-5) (Association, 2000, Association, 2013). 

Enligt nyutgivna DSM-5 har man förutom specificeringen av ”postnatal debut”, d.v.s. 

symtomdebut inom fyra veckor efter förlossningen, även specificeringen ”peripartum 

debut” för egentlig depression. ”Peripartum debut” inkluderar även depression som 

debuterar under graviditeten. Denna förändring gjordes då de flesta postpartum 

depressioner visats debutera redan under graviditet och ofta persisterar och förvärras 

efter förlossningen (Uher, Payne, Pavlova, & Perlis, 2013).  

Många experter anser att kvinnor har en ökad risk för att utveckla depression ända 

upp till ett år efter förlossningen (Gaynes et al., 2005).  

 

Barn till mödrar med PPD har en ökad risk att utveckla egen psykisk ohälsa 

(Letourneau, Tramonte, & Willms, 2012). Många olika mekanismer tros ligga bakom 

de negativa effekterna av moderns depression på hennes barn, både biologiska och 

psykosociala faktorer (Campbell, Cohn, & Meyers, 1995).  

 

3.1	  Prenatal	  depression	  
Depressioner är ofta kroniska eller återkommande, därför är det vanligt att en kvinna 

som drabbas av PPD även haft tidigare depressioner. Det är därför viktigt att 

identifiera kvinnor med hög risk för PPD redan under deras graviditet (Verkerk, Pop, 

& Van Son, 2003).  

 

Kvinnor med prenatal depression har en onormal neuroendokrin funktion under 

graviditeten (Harris & Seckl, 2011). Det medför att fostret utsätts för en högre 

kortisolnivå och ett minskat blodflöde i arteria uterina (Teixeira, Fisk, & Glover, 

1999). En kunskapsöversikt avseende den prenatala depressionens effekt på foster och 

nyfödda barn visar på att de oftare får prenatala, perinatala och postnatala 

komplikationer som till exempel; försämrad fetal tillväxt, prematuritet och låg 

födelsevikt. De nyfödda barnen har samma biokemiska/fysiologiska profil som den 
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deprimerade mamman har haft prenatalt, det vill säga de har höga kortisolnivåer och 

lägre nivåer av dopamin och serotonin. Dessutom har man visat att de har mer 

aktivering på EEG frontalt på höger sida vilket är associerat med ett tillbakadragande 

beteende och lägre vagalt tonus. Man har sett att kortisolnivån är den starkaste 

prediktorn för de neonatala komplikationerna (Field, Diego, & Hernandez-Reif, 2006). 

En ökad aktivitet i hypothalamus-hypofys-binjure (HPA)-axeln har observerats hos 

barnen som nyfödda och hos samma barn en förhöjd kortisolnivå i 14-15 års ålder, 

vilket talar för att det finns en långtidseffekt av prenatal depression på barnens 

neuroendokrina funktioner (Van den Bergh, Van Calster, Smits, Van Huffel, & Lagae, 

2008). De förhöjda kortisolnivåerna under graviditeten är även relaterade till ökad 

risk hos barnet för senare kardiovaskulära, metabola, neuroendokrina samt 

psykologiska avvikelser (Harris & Seckl, 2011). De förhöjda kortisolnivåerna kan 

leda till en förändring av genuttrycket vilket skulle kunna förklara den ökade risken 

för dessa sjukdomar (Harris & Seckl, 2011). En stressfylld graviditet, såsom vid 

depression, kan alltså orsaka epigenetiska förändringar vilka även kan påvisas i de 

efterföljande två generationerna (Harris & Seckl, 2011).  

Ett flertal studier har gjorts på spädbarn och småbarn vars mammor har rapporterat 

stress under graviditeten och man har funnit ett tidigt avvikande beteendemönster hos 

barnen. Bland annat har de haft svårare temperament, sömnproblem, sämre kognitiv 

funktion samt ökad oro (Austin, Hadzi-Pavlovic, Leader, Saint, & Parker, 2005; 

Bergman, Sarkar, O'Connor, Modi, & Glover, 2007; O'Connor et al., 2007). Förhöjda 

kortisolnivåer under graviditet är hos barnen associerat med utveckling av 

internaliserande psykiska symtom som ängslighet, ledsenhet och hos ungdomar är det 

associerat med utveckling av depression (Van den Bergh et al., 2008). 

3.2	  Postnatal	  depression	  
PPD, som enskild faktor, i studier på barn mellan ett och 14 år, har en liten men 

signifikant effekt på barnets kognitiva och emotionella utveckling (Beck, 1998). PPD 

är även förenad med ökad risk för fortsatta och återkommande depressioner hos 

modern, vilket i sin tur ytterligare ökar risken för beteendestörningar hos barnet 

(Philipps & O'hara, 1991). 

Barn som växer upp med kliniskt deprimerade mödrar har ökad risk för att utveckla 

både externaliserande och internaliserande psykiska problem (Barker, Copeland, 

Maughan, Jaffee, & Uher, 2012). Risken är förhöjd under hela barnets uppväxt men 
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man har sett att om modern lider av egentlig depression (MDD) under barnets första 

levnadsår är det under en särskilt känslig period i barnets utveckling, vilket har visats 

öka risken ytterligare för senare beteendestörningar hos barnet (Bagner, Pettit, 

Lewinsohn, & Seeley, 2010).  

 

I en studie där 17 % av alla mödrar med barn mellan 11 och 42 månader hade 

depressiva symtom hade 46 % av dessa deprimerade mödrar fortsatta förhöjda 

depressiva symtom då de följdes upp efter ett år (Horwitz & Briggs-Gowan, 2007). 

De initiala depressiva symtomen var associerade med ångestproblematik, stressiga 

livshändelser, dålig fysisk hälsa, yngre barnaålder, dåligt socialt stöd, 

föräldrasvårigheter, problem att uttrycka sig verbalt i sin familj och med ekonomiska 

problem (Horwitz & Briggs-Gowan, 2007). De fortsatta depressiva symtomen ett år 

senare var associerade med ångestsymtom, familjekonflikter och låg utbildning hos 

mamman. Detta indikerar att både identifiering och behandling av mödrars depression 

måste påbörjas tidigt och fortsätta under postpartum perioden och även efter denna för 

att förebygga de negativa konsekvenser som depression för med sig för mödrarna 

själva och för deras barn (Horwitz & Briggs-Gowan, 2007). 

 

Deprimerade personer karaktäriseras av sämre kognitiv funktion än icke deprimerade, 

vilket även påverkar deras föräldraroll (Gelfand & Teti, 1990; Goodman, Sewell, 

Cooley, & Leavitt, 1993). De exponerar sitt barn för depressiva beteenden och 

affekter, uttrycker känslor av ångest och irritabilitet och har en negativ syn på sig 

själva. Detta kan påverka anknytningsmönstret till barnet (Egeland & Farber, 1984). 

Deprimerade mödrar har visats bidra med mindre och sämre kvalitet av stimulering av 

barnet och även vara mindre känslosamma mot sitt barn (Fleming, Ruble, & Flett, 

1988; Livingood, Daen, & Smith, 1983). Modern kan få svårt att interagera med 

barnet och kan därmed inte uppfylla barnets sociala och emotionella behov (Cohn, 

Campbell, & Matias, 1990; Field, Healy, & Goldstein, 1990; Kochanska, Kuczynski, 

Radke-Yarrow, & Welsh, 1987). Detta kan påverka barnets sociala och kognitiva 

utveckling vilket även ökar risken för barnet att själv drabbas av en depression 

(Goodman & Gotlib, 1999). 

 

Barn till en deprimerad förälder löper 2-3 gånger högre risk att drabbas av 

ångestsyndrom, beteendestörningar och MDD än de med en icke deprimerad förälder. 
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Denna risk blir som högst då barnet även har en far- eller morförälder som lider av en 

depression (Weissman & Wickramaratne, 2005). Studier visar att behandling av 

moderns depression redan efter tre månaders läkemedelsbehandling minskar barnets 

externaliserande och internaliserande symtom, skattade med hjälp av Child Behavior 

Checklist (CBCL) (Achenbach & Rescorla, 2000; Weissman et al., 2006). 

3.3	  Riskfaktorer	  associerade	  med	  pre-‐	  och	  postnatal	  depression	  

3.3.1	  Amning	  
En koppling finns mellan amning och depressiva symtom hos modern. I en studie har 

man använt Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som screening 2-3 dagar 

efter förlossning och sett ett samband då de som har fått höga värden på EPDS även 

har haft problem med amningen tre månader postpartum (Gagliardi, Petrozzi, & 

Rusconi, 2012). 

En brittisk studie visar att barn som ammas under en längre tid än fyra månader har 

färre, av föräldrarna uppgivna, beteende problem vid fem års ålder. En orsak till detta 

kan vara att modersmjölksersättning inte innehåller samma sammansättning av 

tillväxtfaktorer och hormoner vilka har en viktig roll i utvecklandet av hjärnan och 

centrala nervsystemet hos barnet. En annan orsak kan vara att viss interaktion mellan 

mamma och barn går förlorad och en tredje skulle kunna vara att matning med 

modersmjölkersättning är associerad med infektioner och sjukhusvistelse i 

spädbarnsåldern vilket kan leda till beteendeavvikelse hos barnet (Heikkilä, Sacker, 

Kelly, Renfrew, & Quigley, 2011).  

3.3.2	  Moderns	  personlighet	  
Personlighetsdrag påverkar föräldrastilen och därmed även barnet. Föräldrar med 

uttalade personlighetsdrag präglade av neuroticism, också kallad emotionell 

instabilitet och som är ett personlighetsdrag som präglas av instabilitet, ångest och oro, 

har man sett ler mindre åt sitt barn, pratar mindre med sitt barn och rör mindre vid sitt 

barn (Zaslow, Pedersen, Cain, Suwalsky, & Kramer, 1985). Hög neuroticism hos 

föräldrar har associerats med ilska, beteendeproblem och dåligt anknytningsmönster 

till barnet (Kochanska, Clark, & Goldman, 1997). Barnen till dessa föräldrar har en 

ökad känslighet för stressiga livshändelser, sämre mental hälsa och ett mer antisocialt 

beteende (Van Os & Jones, 1999). Neuroticism är en riskfaktor för depression, 

associationen mellan neuroticism och depression härstammar i stort från 

gemensamma genetiska riskfaktorer (Kendler, Gatz, Gardner, & Pedersen, 2006). 
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Gener som ökar känsligheten för affektiva sjukdomar ärvs av barnet, och den 

psykosociala miljöns riskfaktorer ökar när barnet växer upp i en miljö som präglas av 

fostran av föräldrar med hög neuroticism (Rutter, Moffitt, & Caspi, 2006).  

3.3.3	  Barnets	  kön	  
En studie som undersökte PPD’s påverkan på barn och gjorde beteende skattningar på 

barnen vid 12 års ålder kunde visa att flickor vid denna ålder främst hade 

internaliserande psykiska symtom medan pojkarna hade externaliserande psykiska 

symtom (Agnafors, Sydsjö, & Svedin, 2012). En studie gjord i en svensk population 

visar att barnets kön inte spelar någon roll vad gäller självrapporterad PPD hos 

mamman vid sex veckor respektive sex månader efter förlossning (Sylvén, 

Papadopoulos, & Mpazakidis, 2011).  

3.3.4	  Övriga	  riskfaktorer	  
En studie (Rubertsson, Wickberg, & Gustavsson, 2005) belyser riskfaktorer för 

depressiva symtom i en svensk population vid tre olika tillfällen; i tidig graviditet, två 

månader och ett år postpartum. Vid samtliga tre mätperioder kunde man urskilja 

samma åtta faktorer associerade med depression; tre eller fler barn, annat modersmål 

än svenska, ensamstående, grundskola som högsta utbildningsnivå, arbetslöshet, 

småstadsbo, att man har upplevt två eller fler stressfulla livshändelser året innan 

graviditeten och kronisk sjukdom. Man fann att de starkaste prediktorerna för en 

ihållande eller återkommande depression var två eller fler stressfyllda livshändelser 

året innan graviditeten, arbetslöshet och annat modersmål än svenska. 

Hos ungdomar mellan 14-18 år som var gravida med sitt första barn var prevalensen 

högre för att utveckla PPD. Det var 26 % av de gravida ungdomarna som utvecklade 

en depression 6 veckor efter förlossningen. Detta jämfört med prevalensen bland 

ungdomar i samma ålder som inte är/har varit gravida, vilken var 15 % (Troutman & 

Cutrona, 1990). Vid 6 månader efter förlossningen hade denna skillnad försvunnit 

(Troutman & Cutrona, 1990). 

Obstetriska faktorer som inkluderar graviditetsrelaterade komplikationer som till 

exempel preeklampsi, hyperemesis, prematur födsel och förlossningsrelaterade 

komplikationer som till exempel kejsarsnitt, instrumentell förlossning och extensiv 

blödning vid partus har visats vara en liten men signifikant riskfaktor för utvecklandet 

av PPD (Robertson, Grace, & Wallington, 2004). 
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3.4	  Reciprocitet	  
Moderns och barnets beteende står i nära relation till varandra och påverkar varandra 

reciprokt. Det är en dynamisk interaktion där barnets beteendeproblem minskar och 

ökar i relation till moderns grad av depressiva symtom (Nicholson, Deboeck, Farris, 

Boker, & Borkowski, 2011). Även barnets beteende påverkar moderns symtom. Barn 

med beteendeproblem skapar en mer stressfylld miljö i hemmet och detta ökar 

känslan av otillräcklighet hos föräldrarna och som en konsekvens av detta så förvärras 

moderns depressiva symtomatologi (Gartstein & Sheeber, 2004).  

3.5	  Depressionsscreening	  
Screening för depression hos mödrar i Sverige sker i varierande utsträckning och i 

stort sett inte alls av icke svensktalande patienter (Massoudi, Wickberg, & Hwang, 

2007). De ovan beskrivna riskerna med depression under graviditet har lett till att 

(Rubertsson & Börjesson, 2011) gjort en svensk validering av att använda EPDS som 

screening redan under graviditet. Enligt rekommendation från Socialstyrelsen ska 

nyblivna mödrar screenas med EPDS när barnet är 6-8 veckor (Socialstyrelsen, 2010). 

Vid positiv screening (EPDS≥12) (Wickberg & Hwang, 1996) så rekommenderas 

stödsamtal för modern samt eventuell remiss till psykolog alternativt remiss till 

vuxenpsykiatrin för uppföljning och behandling. Screening för depression hos 

nyblivna mödrar är av värde om den leder till att initiera en professionell bedömning 

och efterföljande stödinsatser (Socialstyrelsen, 2010). 

3.6	  Svenska	  studier	  
En svensk longitudinell studie har gjorts på depression hos modern och dess påverkan 

på barnet vid 12 års ålder (Agnafors, Sydsjö, & Svedin, 2012), studien har använt sig 

av EPDS och CBCL. Man fann att en aktuell depression hos modern hade en större 

påverkan på barnets beteende än en tidigare PPD, detta då mamman skattade barnens 

beteende (Agnafors et al., 2012). I en annan studie (Josefsson & Sydsjö, 2007) har 

man använt sig av EPDS för skattning av mödrarnas depression men har skattat 

barnens symtom vid fyra års ålder med Richman pre-School Behavior Checklist. 

Resultatet visade att kvinnor med depressiv symtomatologi postpartum i högre grad 

hade fortsatta depressiva symtom eller hade utvecklat en depression fyra år senare. 

Kvinnorna som skattats positivt på screening med EPDS både postpartum och efter 

fyra år hade även söner med en allvarligare beteendeproblematik.  
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Ett flertal studier har tittat på kopplingen mellan moderns depression och barnets 

avvikande beteende (Agnafors et al., 2012; Bagner et al., 2010; Beck, 1998; Gelfand 

& Teti, 1990; Goodman & Gotlib, 1999; Letourneau et al., 2012; Nicholson et al., 

2011) men ingen av dessa har skattat barnen med CBCL vid 18 månaders ålder. Det 

finns ingen studie på en svensk population som har mätt kopplingen mellan mammans 

depressiva symtomatologi och barnets avvikande beteende vid 18 månaders ålder.  

4.	  Hypoteser	  och	  syfte	  	  
 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan depressiva symtom hos mödrar 

och beteende- och känslomässiga problem hos deras barn vid 18 månaders ålder.  

 
Hypotes a) Kvinnor som perinatalt screenar positivt på Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) har barn med fler beteende- och känslomässiga problem 

enligt CBCL vid 18 månaders ålder. 

 

Hypotes b) Ju långvarigare depressiva symtom hos modern d.v.s ju fler positiva 

EPDS screeningtillfällen modern haft peri- och postnatalt desto större beteende- och 

känslomässiga problem har barnet vid 18 månaders ålder. 

 

Hypotes c) Om modern har depressiva symtom då barnet är 18 månader är det 

starkare relaterat till barnets aktuella beteende- och känslomässiga problem än om hon 

haft tidigare depressiva symtom. 

5.	  Metod	  och	  Material	  

5.1	  Studiepopulation	  
Deltagarna är rekryterade från en kohort gravida kvinnor som deltar i en studie kallad 

BASIC (Biology, Affection, Stress, Imaging and Cognition) och innehåller bland 

annat formuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Denna studie pågår 

sedan 2009 vid kvinnokliniken på Uppsala Akademiska Sjukhus. Alla gravida 

kvinnor i Uppsala län blir både muntligt och skriftligt informerade om studien i 

samband med deras första ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 16-18. 

Exklusionskriterierna för BASIC är: 1) yngre än 18 år 2) oförmåga att kommunicera 
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adekvat på svenska 3) kvinnor med skyddad identitet och slutligen 4) kvinnor med 

dödfödda foster.  

Av den totala populationen gravida kvinnor (n= 10691) var det 22 % (n= 2352) som 

2013-07-01 hade accepterat att delta i BASIC studien. Deltagande mödrar blir 

fortlöpande tillfrågade om att delta i en ytterligare uppföljande studie vilken 

inkluderar barnens känslomässiga utveckling kallad U-BIRTH, vilken innehåller 

formulären Depression Self Rating Scale (DSRS) och Child Behavior Checklist 

(CBCL). För U-BIRTH besvaras frågor via webbaserade enkäter. Av de ursprungliga 

2352 deltagarna saknade 422 data, se Figur 1. Av de 1930 deltagare som återstod var 

det 668 som 2013-07-01 hade barn som hunnit bli 18 månader. 

5.2	  Intern	  bortfallsanalys	  
De 668 kvinnor som deltog skilde sig inte från de 1262 kvinnor som inte deltog från 

den ursprungliga kohorten på 2352 vad gällde sysselsättning, ålder, BMI, 

utbildningsnivå, amning sex veckor postpartum, kontakt med psykiatrin under 

graviditeten, nuvarande/aktuell psykiatrisk problematik eller tidigare psykiatrisk 

problematik. Däremot var det signifikant färre bland de deltagande kvinnorna (n=668) 

som screenade positivt på EPDS i graviditetsvecka 17 (7,3 % jämfört med 13,2 ; χ2= 

14,373, p= <0,001) och graviditetsvecka 32 (8,7 % jämfört med 13,6; χ2= 9,314, p= 

0,002) samt EPDS screening sex veckor postpartum (10,1 % jämfört med 13,6; χ2= 

4,378, p= 0,036) och sex månader postpartum (8,1 % jämfört med 13,4 ; χ2= 9,382, 

p= 0,002) jämfört med de kvinnor som inte deltog. 
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Figur 1. Översikt över bortfallet. BASIC innehåller 2352 kvinnor, varav 668 är med i 
U-BIRTH och också i den här studien. 

	  

5.3	  Studiedesign	  
Det är en longitudinell fall-kontroll studie. De 668 deltagarna delades in i två grupper, 

en där mödrarna hade minst en positiv EPDS screening pre- eller postnatalt (av fyra 

möjliga) kallad riskgrupp (n=145) och en där mödrarna inte hade någon positiv EPDS 

screening (n=523). 

5.4	  Datainsamling	  
Majoriteten av mammorna i BASIC (n= 640) fyllde i webbaserade enkäter och en 

minoritet (n=28) fyllde i pappersenkäter. Data från formulären är införda i BASIC 

databasen tillsammans med obstetriska variabler och information om 

neonatalperioden hämtade från de medicinska journalerna. I BASIC databasen finns 

uppgifter fram till och med uppföljningen sex månader postpartum. Denna databas 

sammanfogades med U-BIRTH databasen i vilken ingår information inhämtad via 

webbaserade enkäter (n=586) och pappersenkäter (n=82) från uppföljningar från och 

med att barnen är ett år gamla.  

5.5	  Bedömningsinstrument	  

5.5.1	  Webbaserade	  och	  pappersenkäter	  
Enkäterna inkluderar allmänna frågor om socio-demografiska karaktäristika, 

medicinsk, psykiatrisk, gynekologisk och obstetrisk historia, livsstil, diet och 
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mediciner, om socialt nätverk och stöd och frågor om amning. Antalet kvinnor som 

har svarat på frågorna varierar mellan frågorna men svarsfrekvensen ligger mellan 

603-668 svar per fråga. Medelvärdet på svarsfrekvensen var 648 svar av totalt 668 

möjliga. 

Följande specifika instrument användes. 

5.5.2	  Edinburgh	  Postnatal	  Depression	  Scale	  (EPDS)	  
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Cox, Holden, & Sagovsky, 1987) är 

ett i Sverige och internationellt etablerat screening instrument för PPD. Den fokuserar 

på de affektiva och kognitiva symtomen av depression och inte på de somatiska 

symtomen. Enligt SBU’s rapport från 2012 (SBU: Diagnostik och Uppföljning av 

förstämningssyndrom, 2012) är den sammanvägda sensitiviteten för EPDS 72 % 

(95 % KI, 67 till 76) och den sammanvägda specificiteten 88 % (95 % KI, 86 till 89) 

(SBU: Diagnostik och Uppföljning av förstämningssyndrom, 2012). Det innebär att 

screening med EPDS inte fångar upp alla som har en depression och fångar upp en del 

falsk positiva fall. Antalet frågor är 10, maxpoäng är 30 och en rekommenderad cut-

off är 12/13 poäng, för att identifiera PPD. I den här studien har vi använt en cut-off 

på 12 poäng. 

5.5.3	  Depression	  Self	  Rating	  Scale	  (DSRS)	  
Depression Self Rating Scale (DSRS) (SVANBORG & Ekselius, 2003) är ett 

självbedömningsformulär som kvinnan fyller i som är baserad på DSM-IV kriterier 

(A och C- kriterier) för egentlig depression. En svensk studie gjord på 83 polikliniska 

och slutenvårdspatienter inom psykiatrin visar sensitivitet på 86 % och specificitet på 

75 %. Enbart A-kriterierna har en rapporterad sensitivitet på 96,1 % och specificitet 

på 59,4 % för MDD (SVANBORG & Ekselius, 2003), vilket användes i denna studie. 

En jämförelse har även gjorts mellan de 22 kvinnor som saknade DSRS samt de 668 

kvinnor som hade fyllt i det. Ingen skillnad fanns mellan grupperna vad gäller 

sysselsättning, ålder, BMI, utbildningsnivå, EPDS vecka 17, EPDS vecka 32, EPDS 

sex veckor postpartum, EPDS 6 månader postpartum, amning sex veckor postpartum, 

kontakt med psykiatrin under graviditet, nuvarande/aktuell psykiatrisk problematik 

eller tidigare psykiatrisk problematik. 

5.5.4	  Child	  Behavior	  Checklist	  1	  ½	  -‐	  5	  år	  (CBCL)	  
Child Behavior Checklist 1 ½ - 5 år (CBCL) (Achenbach & Rescorla, 2000) är en 

föräldraskattning av barnets olika emotionella och beteendemässiga problem. Den 
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består av 100 frågor, poängsättning mellan 0-2, där 0 = stämmer inte alls, 1 = 

stämmer delvis och 2 = stämmer helt eller stämmer ofta. Frågorna besvaras baserat på 

de senaste två månaderna. CBCL är uppdelad i sju delskalor: känslomässigt 

utåtagerande, ängslan/nedstämdhet, somatiska klagomål, tillbakadragenhet, 

sömnproblem, uppmärksamhetsproblem, och aggressivt beteende. Förutom de sju 

delskalorna finns ytterligare en skala som kallas ”andra problem”. Dessa delskalor är i 

sin tur indelade i tre huvudskalor: internaliserande (känslomässigt utåtagerande, 

ängslan/nedstämdhet somatiska klagomål och tillbakadragenhet), externaliserande 

(uppmärksamhetsproblem och aggressivt beteende) och totalskala (samtliga delskalor 

och andra problem). Total poäng för externaliserande symtom är 48, för 

internaliserande symtom 72 poäng och i totalskalan kan man få 200 poäng. 

Cronbachs alpha var i den amerikanska versionen av CBCL 0,9 för internaliserande 

problem och 0,87 för CBCL externaliserande problem och 0,85 för totalskalan 

(Achenbach & Rescorla, 2000). CBCL 1 ½ - 5 år finns översatt till svenska men 

någon känd svensk validering eller normering finns inte publicerad. Poängen kan 

presenteras obearbetade som råpoäng (”raw scores”) med en poängskala mellan 0-200. 

Dessutom kan de presenteras som z-scores och T-scores, det senare går inte att 

beräkna på det här materialet då ingen svensk normering finns gjord. 

De deltagande mödrarna skattade sina barn med CBCL när de var 18 månader gamla 

förutom de barn som tillhörde pilotstudien (n=77) som vid tillfället för skattningen 

var mellan 23-35 månader gamla. 

5.6	  Dataanalys	  
Statistik utfördes med hjälp av SPSS för Mac (version 21.0 och 22.0). Deltagarna 

delades in i olika antal grupper beroende på vad som skulle undersökas. Vid 

jämförelse av fler än två olika grupper använde vi oss av One way ANOVA för 

jämförelser av grupper avseende kontinuerliga variabler, vilka även kontrollerades av 

Kruskal-Wallis för icke-parametriska data, detta för att de grupper som jämfördes var 

av olika storlekar. För analys av skillnad mellan grupperna gjordes post-hoc test med 

Tukey’s. Vid jämförelse mellan två grupper användes Independent samples T-test. 

Dikotoma variabler korstabulerades och ett chi-2 test genomfördes. En linjär 

regressionsanalys utfördes, med CBCL skalor som beroende variabler: Totalskala, 

Internaliserande och Externaliserande. De oberoende variablerna var alla de variabler 
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som hade visat skilja sig signifikant mellan grupperna i tabell 3. En stegvis regression 

gjordes på dessa. Statistisk signifikans sattes vid ett p-värde <0,05.  

5.7	  Etiska	  aspekter	  
Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala 2012 04 04 med 

diarienummer 2012/010. 

5.8	  Procedur	  
Mödrarna fyllde i EPDS i vecka 17 och vecka 32 prenatalt samt vid sex veckor och 

sex månader postpartum, som en del av BASIC-studien. Mödrarna delades in i 

grupper baserat på antalet positiva EPDS screeningar. Indelningen i två grupper 

baseras på: ingen positiv screening på EPDS och en eller fler positiva screeningar på 

EPDS. Då de är indelade i tre grupper har de indelningen: inga positiva EPDS 

screening, en positiv EPDS screening samt två eller fler positiva EPDS screeningar. 

Detta för att undersöka skillnaden i antal positiva screeningar. Då barnet var 18 

månader gammalt har mamman fyllt i DSRS, vid samma tidpunkt som hon skattat 

barnets beteende med CBCL, se figur 2. Genom indelning i grupper baserat på 

kombinationen DSRS och EPDS (positiv och/eller negativ) har vi undersökt moderns 

pågående depressiva symtomatologis påverkan på utfallet i CBCL. Slutligen har en 

regressionsanalys genomförts som visar vad som bäst förklarar resultatet på CBCL. 

 

 

 
 
 

6.	  Resultat	  

6.1	  Mödrarna	  
I tabell 1 redovisas allmän deskriptiv statistik för deltagande mödrar (n=668) och i 

tabell 2 redovisas gruppens psykiska hälsa. Barnen föddes i vecka 39,5 (SD=1,6 

v.17 
EPDS 
 

v. 32 
EPDS 

    FÖDSEL 

6v 
EPDS 
 

6 mån 
EPDS 
 

18 mån 
DSRS 
CBCL 

Figur 2: Tidsaxel över när formulär fylls i.  
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veckor), 98,6 % av studiegruppen var kaukasisk (n=656) och 57,2 % (n=376) hade ett 

eller flera barn sedan tidigare. Av kvinnorna uppgav 20,7 % (n=138) tidigare 

psykiatrisk problematik och 12,1 % (n=81) nuvarande psykiatrisk problematik. 

 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik, deltagande mödrar (n=668). 
VARIABLER HELA GRUPPEN 

(N=668) 
 Medel (SD) 
Ålder (år) 31,7 (4,6) 
BMI  24,2 (3,9) 
 Antal (%) 
Kronisk sjukdom 268 (40,8) 
Alkohol 3 mån innan 
inskrivning på MVC 

 

      Engång/vecka 194 (30,1) 
      Mer än en gång/vecka 58 (9,0) 
Rökning 3 mån innan 
inskrivning MVC 

59 (9,1) 

Rökning vid inskrivning på 
MVC 

19 (2,9) 

Moderns högsta 
utbildningsnivå 

 

      Grundskola 5 (0,8) 
      Gymnasium 119 (18,9) 

      Folkhögskola 9 (1,4) 
      Universitet/högskola 495 (78,8) 
Moderns sysselsättning vid 
inskrivning 

 

      Arbetar heltid 385 (61,3) 
      Arbetar deltid 148 (23,6) 
      Studerar 42 (6,7) 
      Föräldraledig 21 (3,3) 
      Arbetslös 19 (3,0) 
      Sjukskriven 13 (2,1) 
  

Kronisk Sjukdom= 0: helt frisk, 1: astma/allergi, 2: hypothyreos/hyperthyreos, 3: diabetes, 4: 
hypertoni, 5: reumatisk sjukdom, 6: inflammatorisk sjukdom, 7: annan ”svår” kronisk sjukdom, 8: 
annan sjukdom, 9: psykisk sjukdom, 10: smärttillstånd, MVC= Mödravårdscentral 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik, psykisk ohälsa hos deltagande mödrar (n=668). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSRI= Serotonin selektiva receptor inhiberare, EPDS= Edinburgh Postnatal Depression Scale, 
DSRS= Depression Self Rating Scale 
 

6.2	  Barnen	  
Det föddes 56,3 % (n=372) pojkar och 43,7 % (n=290) flickor och 4 % (n=25) av 

barnen vårdades på Neonatal intensivvårdsavdelning. Av barnen helammades 79 % 

(n= 519) vid 6 veckors ålder, 14,3 % (n=94) ammades och gavs tillägg och resterande 

6,7 % (n=44) ammandes inte alls. Bland kvinnorna i den här studien har även 

inkluderats kvinnorna (n=77) från pilotstudien. Det som skiljer pilotstudien åt är att 

barnen är mellan 23-35 månader gamla, alltså äldre än resterande barn (n=589).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Variabeln ”annat” står för: Bipolär sjukdom, psykos, alkohol/drogberoende, ätstörning annat än 
anorexi, borderline, ADHD relaterat, autismspektrum eller annat. 
	  

VARIABLER HELA GRUPPEN 
(N=668) 

 Antal (%) 
Tidigare psykiatri  

      Ångest/depression 124 (19,0) 
      Annat1 11 (1,7) 
Nuvarande psykiatri  
      Ångest/depression 53 (8,1) 

      Annat1 26 (4,0) 
Psykiatrisk kontakt under 
graviditet 

52 (8,2) 

Medicinerar med SSRI 27 (4,0) 
Har medicinerat med SSRI 22 (3,3) 
Positiv DSRS vid 18 mån 35 (5,2) 
Antal positiva EPDS (0-4)  
      0 positiva 523 (78,5) 

      1 positiv 96 (14,4) 
      2 positiva 37 (5,5) 
      3 positiva 6 (0,9) 
      4 positiva 6 (0,9) 
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Vid 18 månader skattade mödrarna barnens beteende med CBCL. I hela gruppen var 

råpoängen för internaliserande symtom 3,8 (SD= 3,8), externaliserande symtom 7,2 

(SD= 5,7) och totalskalans poäng 17,4 (SD= 12,7). 

 

 
Figur 3. Spridningen av resultatet på Child Behavior Checklist (CBCL), modern har 
skattat barnet vid 18 månaders ålder. 
 

Figur 3 visar spridningen av resultatet för CBCL uppdelat i de tre huvudskalorna. 

Majoriteten av deltagarna ligger på låga poäng men det finns ett par enstaka barn som 

har skattats med högre poäng. 

6.3	  Jämförelse	  mellan	  risk-‐	  och	  kontrollgrupp	  -‐	  mödrar	  
Riskgruppen som består av kvinnor med minst en positiv screening på EPDS (n=145) 

skilde sig från kontrollgruppen utan någon positiv screening på EPDS vad gäller 

utbildningsnivå, sysselsättning, rökning, kronisk sjukdom, positiv screening på DSRS, 

tidigare- och nuvarande psykiatrisk sjukdom, medicinering med SSRI, psykiatrisk 

kontakt under graviditeten (kontakt med psykolog eller psykiatriker under graviditet) 

samt amning av barnet vid sex veckor efter förlossning, se Tabell 3.
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Tabell 3. Kvinnor under perinatalperioden (n=668), jämförelse mellan a) Kvinnor 
med ingen positiv EPDS och b) med en eller flera positiv EPDS-screeningar.  

VARIABLER A 
INGEN POSITIV 

EPDS 
 

N= 523 

B 
MINST EN 
POSITIV 

EPDS 
N= 145 

 
 
 
 

STATISTIK 
Mödravariabler Medel (SD) Medel (SD) t p 

Ålder 31,6 (4,5) 32,2 (4,9) 1,210 0,228 

Högsta utbildningsnivå 
 

Antal (%) Antal (%) chi-2 
13,771 

p 
0,003 

      Grundskola 2 (0,4) 3 (2,2)   
      Gymnasium 84 (17,0) 35 (25,9)   
      Folkhögskola 5 (1,0) 4 (3,0)   
      Universitet/högskola 402 (81,5) 93 (68,9)   
Sysselsättning   13,835 0,017 
      Arbetar heltid 311 (63,0) 74 (55,2)   
      Arbetar deltid 118 (23,9) 30 (22,4)   
      Studerar 33 (6,7) 9 (6,7)   
      Föräldraledig 14 (2,8) 7 (5,2)   
      Arbetslös 12 (2,4) 7 (5,2)   
      Sjukskriven 6 (1,2) 7 (5,2)   
Rökning 3 månader 
innan inskrivning på 
mödravårdscentralen 

 
 

39 (7,6) 

 
 

20 (14,2) 

 
 

5,728 

 
 

0,017 
Röker vid inskrivning på 
MVC 

 
9 (1,8) 

 
10 (7,0) 

 
10,877 

 
0,001 

Alkohol 3 månader 
innan inskrivning på 
MVC 

   
1,789 

 
0,409 

      Sällan/aldrig 305 (60,0) 88 (64,2)   
      Engång/vecka 159 (31,3) 35 (25,5)   
      Mer än en 
      gång/vecka 

44 (8,7) 14 (10,2)   

Kronisk sjukdom 194 (37,8) 74 (51,4) 8,575 0,003 

Psykiska symtom hos 
mödrarna 

    

DSRS-positiv-modern 
barnet 18 månader 

 
19 (3,6) 

 
16 (11,0) 

 
12,526 

 
<0,001 

Tidigare psyk 
 

  35,459 <0,001 

      Ångest/depression 73 (14,3) 51 (35,7)   
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      Annat 7 (1,4) 4 (2,8)   
Nuvarande psyk   63,907 <0,001 
      Ångest/depression 20 (3,9) 33 (23,1)   
      Annat 15 (2,9) 11 (7,7)   
SSRI-behandling   49,639 <0,001 
      Medicinerar med  
     SSRI 

9 (1,7) 18 (12,4)   

      Har tidigare  
      medicinerat med  
      SSRI 

 
10 (1,9) 

 
12 (8,3) 

  

Psykiatrisk kontakt 
under graviditet 
 

 
21 (4,2) 

 
31 (22,5) 

 
47,519 

 
<0,001 

Barnvariabler     
Ammas 6v postpartum   7,740 0,021 
      Ja, helammas 418 (81,3) 101 (70,6)   
      Ammas och får  
      tillägg 

65 (12,6) 29 (20,3)   

CBCL= Child Behavior Checklist, EPDS= Edinburgh Postnatal Scale, DSRS= Depression Self Rating 
Scale, MVC= Mödravårdscentral, SSRI= Selektiva Serotonin Receptor Inhiberare, Kronisk Sjukdom= 
0: helt frisk, 1: astma/allergi, 2: hypothyreos/hyperthyreos, 3: diabetes, 4: hypertoni, 5: reumatisk 
sjukdom, 6: inflammatorisk sjukdom, 7: annan ”svår” kronisk sjukdom, 8: annan sjukdom, 9: psykisk 
sjukdom, 10: smärttillstånd 
 

6.4	  Jämförelse	  mellan	  risk-‐	  och	  kontrollgrupp	  -‐	  barn	  
Barnen till mödrar i riskgruppen (grupp B) bedömdes av mödrarna ha mer 

känslomässiga- och beteendeproblem än kontrollgruppen (grupp A). Både 

internaliserande, externaliserande symtom skattades högre, se Tabell 4.  

 

För att undersöka om långvarig depressiva symtom hos modern gav en större 

beteendeavvikelse hos barnen bildades grupp C (en positiv EPDS) och grupp D (två 

eller fler positiva EPDS). På grund av små grupper fanns ingen statistisk signifikans 

mellan grupp C och grupp D varför dessa slogs samman till den ursprungliga 

riskgruppen B.  
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Tabell 4. . Mammors (n=668) CBCL-skattningar av barnens beteenden vid 18 månaders ålder. Jämförelse mellan  
skattningar gjorda av mammor med A) ingen positiv EPDS, B) en eller fler positiva EPDS (C+D). Dessutom  
presenteras CBCL värden för grupp C) en positiv EPDS och grupp D) två eller fler positiva EPDS.  
Statistiken är beräknad på jämförelsen mellan grupp A och grupp B. 

VARIABLER 
CBCL 

A 
INGEN 

POSITIV 
EPDS  

 
N= 523 

 
MEDEL 

(SD) 

B 
1 ELLER 

FLER 
POSITIV
A EPDS 
N=145 

 
MEDEL 

(SD) 

 
 

STATISTIK 
 
 
 
 

T                      P 
 

C 
1 POSITIV 

EPDS  
 
 

N= 96 
 

MEDEL 
(SD) 

D 
2 ELLER 
FLERA 

POSITIVA 
EPDS 

      N= 49 
 

MEDEL 
(SD) 

Internaliserande 3,5 (3,5) 4,7 (3,5) 2,862 0,005 4,6 (5,1) 4,9 (4,2) 
Känslomässigt utåtagerande 1,3 (1,5) 1,7 (1,8) 2,478 0,014 1,6 (1,8) 1,9 (1,9) 
Ängslan/nedstämdhet 0,6 (0,9) 0,9 (1,6) 2,349 0,020 0,9 (1,7) 0,9(1,2) 
Somatiska klagomål 1,0 (1.4) 1,4 (1,5) 2,321 0,021 1,3 (1,5) 1,5 (1,5) 
Tillbakadragenhet 0,6 (1,0) 0,7 (1,3) 1,455 0,147 0,8 (1,4) 0,6 (0,9) 
       
Externaliserande 6,9 (5,5) 8,2 (6,3) 2,262 0,025 8,1 (5,9) 8,5 (7,0) 
Uppmärksamhetsproblem 1,3 (1,4) 1,6 (1,6) 1,568 0,118 1,5 (1,4) 1,7 (1,9) 
Aggressivt beteende 5,6 (4,5) 6,7 (5,1) 2,278 0,024 6,6 (4,8) 6,8 (5,6) 
       
Andra problem 4,0 (3,3) 5,0 (4,3) 2,628 0,009 4,9 (4,1) 5,1 (4,6) 
Sömnproblem 2,2 (2,0) 2,7 (2,2) 2,496 0,013 2,5 (2,2) 3,1 (2,4) 
       
Total problempoäng 16,5 (11,7) 20,6 (15,1) 2,968 0,003 20,0 (14,8) 21,6 (15,9) 
EPDS= Edinburgh Postnatal Depression Scale, CBCL= Child Behavior Checklist, Totala problempoäng: de delskalor som tillhör internaliserande och externaliserande + 
sömnproblem och andra problem. 
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6.5	  Betydelsen	  av	  pågående	  respektive	  tidigare	  depressiva	  symtom	  
För att undersöka vilken roll pågående depressiva symtom hade för skattningen av 

barnens känslomässiga- och beteendeproblem delades mammorna in i fyra grupper, se 

Tabell 5. Indelningen baserade sig på tidigare positiv EPDS eller inte och aktuell 

positiv DSRS eller inte. Om en mamma i kontrollgruppen utan tidigare positiva EPDS 

skattningar screenade positivt på DSRS d.v.s. hade signifikanta depressiva symtom 

när hon skattade barnets symtom, skattade hon barnets problem högre än vad 

riskgruppens mammor skattade sina barns problem i de fall mödrarna vid själva 

skattningstillfället inte hade depressiva symtom.  

 

Den skillnad mellan grupperna som var signifikant var den mellan barn till mammor 

som aldrig beskrivit depressiva symtom och de som gjort det någon gång, oavsett om 

det var tidigare eller aktuella depressiva symtom. 

6.6	  Vad	  förklarar	  barnens	  känslomässiga-‐	  och	  beteendeavvikelser	  
Tabell 6-8 visar olika variablers förklaringsvärde av CBCL skattningen: Totalskala, 

Internaliserande symtom och Externaliserande symtom. Förutom de variabler som 

presenteras (se Tabell 6-8) prövades även alla andra variabler som skilde sig 

signifikant mellan risk och kontrollgrupp i regressionsanalysen. Dessa var 

utbildningsnivå, sysselsättning, tidigare psykiatrisk kontakt, nuvarande psykiatrisk 

kontakt, SSRI-medicinering, amning vid 6 veckor postpartum, rökning vid 

inskrivning och psykiatrisk kontakt under graviditeten. De faktorer som inte bidrog 

till ett förklaringsvärde exkluderades från tabellerna
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Tabell 5. Mödrars (n=668) CBCL-skattningar av barnens beteende vid 18 månaders ålder. Jämförelse av skattningar gjorda av mammor med 
A) negativ DSRS och negativ EPDS screening, B) positiv DSRS men inga positiva EPDS screeningar, C) positiv DSRS och någon tidigare 
positiv EPDS screening och D) DSRS negativ och någon tidigare positiv EPDS. Totalpoäng för internaliserande symtom är 72 poäng, för 
externaliserande symtom 48 poäng och totalskalan 200 poäng. 

CBCL 
SKALOR 

A. 
(KONTROLLGRUPP) 
DSRS NEGATIV OCH 

ALLA EPDS 
NEGATIVA 

 
 
 
 

N=504 
MEDEL (SD) 

B. 
(KONTROLLGRUPP) 
DSRS POSITIV OCH 

ALLA EPDS 
NEGATIVA 

 
 
 
 

N=19 
MEDEL (SD) 

C. 
(RISKGRUPP) 

DSRS 
POSITIV OCH 

TIDIGARE 
POSITIV 

EPDS 
 
 

N= 16 
MEDEL (SD) 

D. 
(RISKGRUPP) 

DSRS 
NEGATIV 

OCH 
TIDIGARE 
POSITIV 

EPDS 
 

N=129 
MEDEL (SD) 

STATISTIK 
 
 

  
 
     
 
     
  
    
    F                 P 

POST-
HOC 

Internaliserande 3,35 (3,266) 7,21 (6,241) 5,81 (5,205) 4,57 (4,740) 10,966 <0,001 a<b,c,d 
Externaliserande 6,82 (5,423) 9,74 (5,546) 10,69 (8,452) 7,91 (5,904) 4,822 0,002 a<c 
Totalskala 16,14 (11,416) 26,74 (15,329) 26,69 (21,130) 19,80 (14,163) 9,918 <0,001 a<b,c,d 
CBCL= Child Behavior Checklist, EPDS= Edinburgh Postnatal Depression Scale, DSRS= Depression Self Rating Scale 
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6.7$CBCL$totalskala$
Tabell 6 visar att modell 1 förklarar 3,4 % av resultatet i CBCL totalskalan och 4,7 % 

förklaras av modell 2. 

!
Tabell 6. Regressionsanalys. Beroendevariabel är Totalskala i CBCL. 
Betakoefficienten (standardfel) och p-värden. 
 MODELL 1. 

DSRS 
MODELL 2. 
DSRS+EPDS 

DSRS 11,041*** 
(2,376) 

9,926*** 
(2,390) 
 

En eller fler positiva 
EPDS 

 

 3,772** 
(1,276) 

Intercept 16,859*** 
(0,612) 

16,088*** 
(0,672) 
 

N 583 583 
R2 (justerat) 0,034 0,047 

***=p<0,001 **=p<0,010 *=p<0,05, En eller flera positiva EPDS= antingen ingen positiv EPDS 
eller en eller fler positiva EPDS, DSRS= Depression Self Rating Scale, CBCL= Child Behavior Check 
List 
 

6.8$CBCL$externaliserande$symtom$
För externaliserande symtom förklaras 1,6 % av modell 1 och 2,5 % av modell 2, se 

tabell 7.  

!
Tabell 7. Regressionsanalys. Beroendevariabel är Externaliserande symtom i CBCL. 
Betakoefficienten (standardfel) och p-värden. 
 MODELL 1. 

DSRS 
MODELL 2. 
DSRS + EPDS 

DSRS 3,453** 
(1,068) 

3,097** 
(1,078 
 

En eller fler positiva 
EPDS 
 

 1,203* 
(0,575) 

Intercept 
 
 

7,047*** 
(0,242) 

6,801*** 
(0,269) 

N 583 583 
R2 (justerat) 0,016 0,025 

***=p<0,001 **=p<0,010 *=p<0,05, En eller flera positiva EPDS= antingen ingen positiv EPDS 
eller en eller fler positiva EPDS, DSRS= Depression Self Rating Scale, CBCL= Child Behavior 
Checklist, EPDS= Edinburgh Postnatal Depression Scale. 
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6.9$CBCL$internaliserande$symtom$
För internaliserande symtom förklaras 2,9 % av modell 1, 4,1 % av modell 2, 4,9 % 

av modell 3 och 5,6 % av modell 4, se tabell 8. Här förklaras resultatet av DSRS, 

kronisk sjukdom, en eller fler positiva EPDS och om mamman röker 3 månader innan 

inskrivning på mödravårdscentralen (MVC).  

!
Tabell 8. Regressionsanalys. Beroendevariabel är Internaliserande symtom i CBCL. 
Betakoefficienten (standardfel) och p-värden. 
 MODELL 1. 

DSRS 
MODELL 2. 
DSRS+ 
KRONISK 
SJUKDOM 

MODELL 3. 
DSRS+ 
KRONISK 
SJUKDOM+ 
EPDS 

MODELL 4. 
DSRS+ 
KRONISK 
SJUKDOM+ 
EPDS+ 
RÖKNING 

DSRS 3,120*** 
(0,727) 

3,044*** 
(0,723) 

2,771*** 
(0,729) 
 

2,570*** 
(0,731) 

Kronisk sjukdom  0,940** 
(0,327) 

0,841* 
(0,329) 
 

0,841* 
(0,328) 

En eller fler 
positiva EPDS 
 

  0,950* 
(0,392) 

0,889* 
(0,391) 

Röker 3 mån 
innan inskrivning 
på MVC 
 

   1,228* 
(0,544) 

Intercept 3,613*** 
(0,165) 

3,251*** 
(0,207) 

3,095*** 
(0,216) 
 

1,784** 
(0,620) 

N 583 583 583 583 
R2 (justerat) 0,029 0,041 0,049 0,056 

***=p<0,001 **=p<0,010 *=p<0,05 MVC= Mödravårdscentralen, EPDS= Edinburgh Postnatal 
Depression Scale, CBCL= Child Behavior Checklist, DSRS= Depression Self Rating Scale, Kronisk 
Sjukdom= 0: helt frisk, 1: astma/allergi, 2: hypothyreos/hyperthyreos, 3: diabetes, 4: hypertoni, 5: 
reumatisk sjukdom, 6: inflammatorisk sjukdom, 7: annan ”svår” kronisk sjukdom, 8: annan sjukdom, 
9: psykisk sjukdom, 10: smärttillstånd, En eller flera positiva EPDS= antingen ingen positiv EPDS 
eller en eller fler positiva EPDS. 
 

7.$Diskussion$
 
Mödrarnas depressiva symtom var relaterade till barnens känslomässiga och 

beteendemässiga problem. Barnens problem förklarades mest av moderns pågående 

depressiva symtomatologi. Mödrar som screenade positivt för depression, även om 
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det bara var vid ett tillfälle, hade många psykosociala riskfaktorer. Således 

identifierade EPDS en sann riskgrupp.  

 

Då modern och barnets beteende står i nära relation till varandra och påverkar 

varandra reciprokt (Gartstein & Sheeber, 2004; Nicholson, Deboeck, Farris, Boker, & 

Borkowski, 2011) kan resultatet att moderns pågående depressiva symtom var det 

som bäst förklarade barnets problem vara en konsekvens av denna dynamiska 

interaktion. Det kan även vara en artefakt orsakad av att moderns depressiva 

stämningsläge påverkar hur hon uppfattar barnet. Detta stöds av (Müller, Achtergarde, 

& Furniss, 2011) att man visat att resultatet i CBCL påverkas av vem som fyller i 

skattningen och den största avvikelsen blir då en deprimerad mamma skattar sitt barn, 

denna får då en större beteendeavvikelse jämfört med om t.ex. en förskolelärare eller 

terapeut skattar barnet. Det finns två förklarande modeller till varför moderns 

depression påverkar utfallet i CBCL; distorsionsmodellen och riktighetsmodellen 

(Richters, 1992). Där den första modellen bygger på att moderns depression bidrar till 

en felaktig skattning av barnet på grund av att deprimerade personer tenderar att ha en 

mer negativ syn på dem själva och deras beteende än vad friska personer har (Ohrt, 

Sjödin, & Thorell, 1999). Medan den andra modellen bygger på att mammans 

depression ökar risken för barnet att utveckla en psykiatrisk sjukdom bland annat 

genom genetisk transmission, osäkert anknytningsmönster och inkonsekvent 

fostrande (Kochanska, Clark, & Goldman, 1997; Letourneau, Tramonte, & Willms, 

2012). En högre poängsättning av barnets beteende av en deprimerad mamma kan 

således reflektera ett sanningsenligt resultat av barnens beteende. Dock kan vi i denna 

studie inte utesluta att det har blivit en felaktig bedömning av barnet på grund av 

moderns depression då vi inte har någon annans oberoende bedömning att jämföra 

med. Dessa resultat betonar vikten av att även ha andra personer som bedömare av 

barnet för att kunna utesluta moderns depressiva symtomatologi som orsak till ett 

avvikande resultat. 

 

I den svenska studien (Agnafors, Sydsjö, & Svedin, 2012) fann man ett liknande 

resultat. Det vill säga att pågående depressiva symtom hos modern är starkare 

relaterat till beteendeproblem hos deras 12 år gamla barn än vad en tidigare depressiv 

symtomatologi sex månader postpartum var. I den här studien är mamman den enda 

bedömaren av barnet, som hon också är i andra studier (Bagner, Pettit, Lewinsohn, & 
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Seeley, 2010; Barker, Copeland, Maughan, Jaffee, & Uher, 2012; Nicholson et al., 

2011). Till skillnad från (Agnafors, Sydsjö, & Svedin, 2012) så har man i (Bagner, 

Pettit, Lewinsohn, & Seeley, 2010) sett att mammans pågående MDD vid tiden för 

hennes skattning av barnet med CBCL inte är relaterad till barnets 

beteendeproblematik. Här har man snarare sett att en tidigare MDD är det som 

förutspår en beteendeproblematik hos barnen senare i livet. I en studie (Weissman & 

Wickramaratne, 2005) har en del av barnen blivit intervjuade av sakkunniga och en 

andra del blivit skattade av en förälder. Vid en jämförelse av dessa två grupper har 

man inte kunnat se en signifikant skillnad på resultatet.  

 

Regressionsanalysen visar att moderns pågående depressiva symtom har högst 

förklaringsvärde för samtliga tre huvudgrupper, internaliserande symtom, 

externaliserande symtom och totalskala. Dock är förklaringsvärdet väldigt lågt (se 

tabell 6-8) vilket tyder på att det finns flera förklaringar av barnens känslomässiga- 

och beteendeavvikelse än just ”mamma-faktorer”. 

 

En stor del av kvinnorna med en eller fler positiva screeningar med EPDS screenar 

också positivt på DSRS vid 18 månader, en tidigare depressiv symtomatologi ökar 

risken för en persisterande eller återkommande depression (Verkerk, Pop, & Van Son, 

2003). Screening med EPDS är alltså värdefull för att fånga upp dessa kvinnor i ett 

tidigt stadie. Som screening instrument fångade EPDS upp kvinnor som skilde sig 

från dem andra avseende psykosociala riskfaktorer (se tabell 3). Långvarig depression 

och dess påverkan på barnens beteende, d.v.s. två eller fler positiva screeningar med 

EPDS gav inte fler problem hos barnet än vad endast en positiv screening gjorde. En 

anledning till detta kan vara att modern är så pass deprimerad att hon inte har energi 

att fylla i samtliga EPDS screeningar och därmed får ett lägre antal positiva 

skattningar. En annan anledning kan vara att antalet kvinnor som skattat positivt på 

EPDS är för lågt för att få en statistisk styrka. 

 

Av deltagarna i den här studien rapporterade 21,5 % en depressiv symtomatologi i 

perinatalperioden, detta kan jämföras med studien av Horwitz et al (Horwitz & 

Briggs-Gowan, 2007) där 17 % av alla mödrar med barn mellan 11 till 42 månader 

uppgav depressiva symtom. En ung ålder hos mamman är en riskfaktor för depression, 

dock kunde vi i detta material inte finna någon skillnad mellan riskgruppen och 
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kontrollgruppen vad gäller ålder (32,2 år respektive 31,6 år). Det kan bero på för få 

unga deltagare, och därmed för låg statistisk styrka, troligen p.g.a. exklusionskriteriet 

att man inte fick vara yngre än 18 år. Dessutom var deltagarna välutbildade, ofta 

väletablerade personer som vanligen föder barn senare. En lägre andel av 

riskgruppens mammor helammade sina barn (70,6 % jämfört med kontrollgruppens 

81,3 %), depressiva symtom hos modern är associerat med en lägre amningsfrekvens 

tidigt i postpartumperioden (Gagliardi, Petrozzi, & Rusconi, 2012). Riskgruppens 

mammor hade en lägre sysselsättningsgrad, lägre utbildningsnivå, en större andel var 

rökare, hade en kronisk sjukdom och hade tidigare haft depressiva episoder, detta 

förenligt med resultat från tidigare studier (Rubertsson, Wickberg, & Gustavsson, 

2005). Att man har ett annat modersmål än svenska är en identifierad riskfaktor för 

depression (Rubertsson, Wickberg, & Gustavsson, 2005). Ett exklusionskriterium för 

deltagande i denna studie var oförmåga att adekvat kommunicera på svenska vilket 

gjorde att denna riskfaktor inte kontrollerades mellan våra grupper. 

 

Resultaten i den här studien visar tydligt att barnen till riskgruppens mammor hade 

högre poäng i CBCL. Dock skiljer sig inte vissa av grupperna åt så mycket som 

förväntat. Det kan bero på att skattningarna på barnen som har gjorts vid 18 månaders 

ålder är för tidigt för att upptäcka skillnader, att det ännu är för få deltagare och att 

deltagarfrekvensen är för låg (22 %) och därför missas att fånga upp en stor del av 

mammorna och deras barn. Dessutom var 77 barn äldre än 18 månader vid 

skattningstillfället vilket kan ha gett mindre utslag i skattningen. 

 

Att barn till en deprimerad förälder löper en 2-3 gånger högre risk att utveckla en 

psykiatrisk sjukdom är enligt Weissman & Wickramaratne (Weissman & 

Wickramaratne, 2005) mycket på grund av genetik och ärftlighet då denna risk blir 

som högst då även en far- eller morförälder lider av en depression. Man föreslår tidig 

intervention hos den tredje generationen om de två tidigare är deprimerade. I denna 

studie ser man tydligt att en tidigare depression hos mödrarna ökar risken för en 

persisterande eller återkommande depression varför även en sjukdomshistoria med 

tidigare depression hos en blivande eller nybliven mamma också borde leda till 

uppföljning av såväl modern som barn. 
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Styrkan med studien är att den baseras på ett stort material med många variabler som 

har hämtats in från 2009 och kontinuerligt följer deltagarna under flera år. Den 

innehåller många olika aspekter av barnets utveckling men framförallt moderns 

graviditet och förlossning. Deltagande i studien innebär att extra undersökningar görs 

på den deltagande kvinnan t.ex. tar man extra blodprov, kontrollerar kortisolnivåer, 

tar placentaprover m.m. vilket kan avskräcka en del kvinnor från deltagande p.g.a. att 

de inte förstår hur det går till, detta förklarar det låga (22 %) deltagandet. Detta kan 

också vara en anledning till att en stor del av deltagarna (78,8 %) är 

universitetsutbildade. En annan svaghet är att det är få kvinnor som har fler än två 

positiva EPDS screeningar (1,8 %) vilket begränsade analyserna vid undersökning av 

långvarig depressions påverkan på barnets utveckling på grund av låg statistisk styrka. 

En metodisk svaghet var användandet av självskattning utan expertbedömning. Dessa 

fångar endast upp en depressiv symtomatologi och är inte tillräckligt för att ställa en 

diagnos. Ännu en metodisk svaghet är att bedömnings-instrumentet DSRS inte är 

validerat för epidemiologiska material. Slutligen var 77 barn äldre än 18 månader vid 

skattningstillfället. 

8.$Slutsats$
 
Denna studie visar att mödrar med depressiva symtom skattar sina barns 

känslomässiga och beteendeproblem högre. Detta förklaras dock mest av moderns 

pågående depressiva symtom. Bedömningen av barnen kan ha påverkats av 

mödrarnas stämningsläge. Resultatet lyfte behovet av oberoende bedömare av barnen.  

9.$Framtida$forskning$
 
Om analyserna görs om när mer material finns och fler barn har bedömts med CBCL 

kan man få större statistisk styrka. Det hade då också varit intressant att se om det 

finns någon skillnad på barnens beteendeavvikelse beroende på om modern haft 

depressiv symtomatologi prenatalt jämfört med postnatalt samt även, tydligare, kunna 

se effekterna av en långvarig depression. Det är särskilt intressant att följa dessa barn 

då man i en tidigare studie (Bagner, Pettit, Lewinsohn, & Seeley, 2010) kunnat påvisa 
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att de första 12 månader i ett barns liv är de som mest predisponerar för senare 

beteendeavvikelser.  
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