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Abstract: 
 
A mother with postpartum depression misses the joy that usually is expected in childbirth and 
is instead filled with feelings of concern, insufficiency and anxiety. Previous research lacks in 
postpartum depression based on social work and the professionals perspective on the 
phenomenon. A profession that works with postpartum depression is counselors, therefor this 
study is about the counselors, in Region Örebro Län, work with the mother with postpartum 
depression, as well as investigating the experiences the counselors have from the 
phenomenon. To answer purpose, six semistructured qualitative interviews were made with 
counselors in Region Örebro Län, these were transcribed and analyzed, inspired by the 
hermeneutical analysis and interpretation process. The conclusion of this study is how the 
contributing causes of a depression can be understood as factors that give an increased 
vulnerability to mental stresses, which together increase the risk of childbirth depression. 
Furthermore, the conclusion shows that the counselors description of the mother's thoughts, 
feelings and symptoms can be understood as a conflict of roles, part of the disease and as a 
consequence of the distorted disgrace caused by her symptoms. The recovery process can be 
understood as two parts, the counselor's treatment and other factors such as the network or 
that the woman's social problems are terminated or reduced. 
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Sammanfattning: 
En nybliven mamma med förlossningsdepression missar den glädje som vanligtvis brukar 
upplevas vid barnafödsel och fylls istället utav känslor av oro, otillräcklighet och 
nedstämdhet. Det finns begränsat med forskning om förlossningsdepression utifrån sociala 
arbetets disciplin samt de professionellas perspektiv på fenomenet. En profession som 
kommer i kontakt med förlossningsdepression är kuratorer, därför syftade studien till att 
undersöka kuratorers, i Region Örebro Län, arbete med nyblivna mammor med 
förlossningsdepression samt att undersöka vilka erfarenheter kuratorerna har av fenomenet.  
För att besvara syftet utfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med kuratorer i 
Region Örebro Län. Därefter transkriberades och analyserades materialet med inspiration av 
den hermeneutiska analys- och tolkningsprocessen. Slutsatsen visar att orsakerna till en 
förlossningsdepression går att förstås som olika faktorer som ger en ökad sårbarhet för 
psykiska påfrestningar, vilka tillsammans ökar risken för en förlossningsdepression. Vidare 
visar slutsatsen att kuratorernas beskrivelse om mammans tankegångar, känslor och symptom 
kan förstås som en rollkonflikt, del av sjukdomsbilden och som en konsekvens av den 
förträngda skammen som skapas av hennes symptom. Slutligen kan tillfriskningsprocessen 
förstås som två delar, kuratorernas behandling och andra faktorer såsom nätverket eller att 
kvinnans sociala problem upphör eller förmildras.  
 
  

 

Nyckelord: Förlossningsdepression, Postpartum depression, 
Symptom, Tillfriskningsprocess, orsaker, socialt arbete, kuratorer 
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1. Inledning 
Den generella uppfattningen vid barnafödsel är att mamman ska känna glädje och hopp om 
framtiden. Men alla upplever inte den känslan, vid förlossningsdepression fylls mamman 
istället av oro, otillräcklighet och nedstämdhet (Wickberg & Hwang, 2003) I Sverige drabbas 
cirka 10 000 nyblivna mammor årligen av förlossningsdepression, vilket avser 8-15% av alla 
nyblivna mammor. Även om förlossningsdepression kan drabba nyblivna pappor, är det 
nyblivna mammor som löper störst risk att få det (SBU, 2014, a). Det finns egentligen ingen 
skillnad på symptomen för förlossningsdepression och ”vanlig” depression utan den stora 
skillnaden mellan dessa är att förlossningsdepression inträffar vid en viss tidpunkt, det vill 
säga direkt efter förlossning upp till tre månader efter, medan en "vanlig" depression kan 
inträffa närsomhelst (Wickberg & Hwang, 2003). Eftersom lättare depressioner kan övergå till 
svårare tillstånd, är det av vikt att uppmärksamma nyblivna mammors tecken på depression 
(Socialstyrelsen, 2010). Wickberg och Hwang (2003) skriver att forskning visar att även om 
en förlossningsdepression oftast går över inom ett par månader, har ungefär hälften av de 
drabbade kvinnorna fortfarande kvar symptom efter två års tid. Några tecken på 
förlossningsdepression är: 
 

Det som kännetecknar en depression post partum är ett sänkt stämningsläge som gör att 
vardagen upplevs som tung och grå. Skuldkänslor som har att göra med känslor av att inte 
räcka till som mamma, av tomhet och av att inte ”vara sig själv” dominerar. Andra vanliga 
reaktioner är svårigheter att koncentrera sig och att fatta beslut, aptit- och sömnrubbningar 
(som inte direkt beror på barnet) extrem trötthet och brist på energi. En del kvinnor upplever 
att de tappat kontrollen över tillvaron, vilket kan leda till stegrad oro, panikliknande attacker 
och vredesutbrott. Själva kärnan i en depression har beskrivits som en känsla av hopplöshet 
inför hela livssituationen (Brown & Harris, 1978, refererad i Wickberg & Hwang, 2003, 
s.15). 

 
Tidigare forskning har framförallt fokuserat på bidragande orsaker till förlossningsdepression, 
kvinnors egen upplevelse att vara drabbad av förlossningsdepression samt vilka 
behandlingsmetoder som skulle kunna vara effektiva. Studierna belyser även förväntningar på 
moderskap och hur dessa kan ligga till grund för en förlossningsdepression (Beck, 2002; 
Guille, Newman, Fryml, Lifton & Epperson, 2013; Knudson-Martin & Silverstein, 2009; 
McCarthy & McMahon, 2008; Mollard, 2014; O’Hara, 2009; Palumbo, Mirabella & 
Gigantesco, 2017). De flesta studier om förlossningsdepression har utförts inom medicinsk 
eller psykologisk disciplin, det innebär att en förståelse kring problemet grundar sig på dessa 
perspektiv. I Sverige erbjuds nyblivna mammor med förlossningsdepression antingen 
samtalsterapi eller läkemedel och de funktioner som erbjuder detta är sjuksköterskor, läkare, 
psykologer eller kuratorer (Bengtsson, 2017). I Region Örebro län kan nyblivna mammor 
ringa till sin vårdcentral och be om att få komma till en kurator och få samtalsterapi (Region 
Örebro Län, 2016). Att kuratorerna arbetar med detta påvisar att förlossningsdepression även 
finns inom sociala arbetets disciplin. Tidigare forskning har inte heller studerat 
förlossningsdepression utifrån professionella som kommit i kontakt med fenomenet utan 
framförallt studerat kvinnorna. Eftersom det finns studier utifrån andra discipliner än socialt 
arbete samt att det saknas forskning med professionellas perspektiv är det av intresse att 
studera förlossningsdepression utifrån socialt arbete och undersöka hur yrkesverksamma 
socionomer arbetar med nyblivna mödrar med förlossningsdepression samt deras erfarenhet 
av fenomenet.  
 
Genom att intervjua kuratorer som kommer i kontakt med nyblivna mammor med 
förlossningsdepression kan vi sträva mot en fördjupad förståelse för deras perspektiv på 
fenomenet. I Kennedy och Becks (2002) forskningsresultat framgår det att kvinnor föredrar 
holistiska och familjecentrerade behandlingar, vilket motiverar behovet av att studera 
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förlossningsdepression utifrån sociala arbetets disciplin. Enligt Healy (2014) handlar ett 
holistiskt synsätt om att förstå individen i ett socialt sammanhang, vilket är en del av 
kuratorernas arbets- och synsätt. Utifrån den nämnda kunskapsluckan finner vi det intressant 
att intervjua kuratorer med socionomutbildning och som arbetar med nyblivna mammor som 
har eller har haft förlossningsdepression. Genom att undersöka hur kuratorerna beskriver sitt 
arbete med och erfarenheter om förlossningsdepression blir det relevant för socialt arbete. 
Detta eftersom kuratorer utför ett socialt, psykosocialt och socialrättsligt arbete som består av 
en kombination av samtal, social rådgivning, sociala åtgärder och samordning 
(Akademikerförbundet SSR, u.å). Relevansen för socialt arbete ligger då i kuratorernas 
arbets- och synsätt som enligt Akademikerförbundet SSR (u.å) omfattas av en helhetssyn där 
klienten ses som en del av ett socialt sammanhang.  
 
Mot bakgrund till ovanstående avser denna studie att undersöka kuratorers, i Region Örebro 
Läns, arbete med nyblivna mammor med förlossningsdepression samt att undersöka vilka 
erfarenheter kuratorerna har av fenomenet. Syftet kan tydliggöras genom följande 
frågeställningar: 
 

Ø Hur kan intervjuade kuratorernas syn på orsaker till en förlossningsdepression förstås? 
 
Ø Hur beskriver kuratorerna nyblivna mammor med förlossningsdepression? 

 
Ø Hur beskriver kuratorerna tillfriskningsprocessen? 

2. Bakgrund 
Förlossningsdepression har en liknande sjukdomsbild som vanlig depression, skillnaden är 
kontexten och konsekvenserna. Vad gäller förlossningsdepression sker det endast i samband 
med en barnafödsel och konsekvenserna berör både kvinnan som har depressionen men också 
barnet. De kvinnor som får förlossningsdepression känner att de missar den glädje som 
vanligtvis brukar upplevas vid barnafödsel och går därav miste om betydelsefull period i sitt 
liv. Barnafödseln innebär oftast en period i livet av lycka, men det är även en period med ökad 
sårbarhet. En nybliven mamma löper större risk att utveckla en depression vid barnafödseln 
jämfört med andra perioder i hennes liv. Ungefär varannan nybliven mamma kan uppleva en 
nedstämdhet vid barnafödseln och vacklande känsla som kallas för "blues", detta är ett 
tillstånd som går över inom ett par dagar (Socialstyrelsen, 2014). Förlossningsdepression som 
även kallas för post partum depression (PPD) påverkar kvinnan på ett sätt att hon kan känna 
sig otillräcklig i sin roll som förälder, har svårt att komma igång om dagarna samt känner 
håglöshet och får sömnrubbningar. Vissa av de nyblivna mammorna behöver även en 
psykiatrisk vård om de hamnat i en psykos. Skillnaden mellan en blues och 
förlossningsdepression är att den lätta nedstämdheten hos en mamma med blues går över 
inom ett par dagar, medan en kvinna med förlossningsdepression har det under en längre tid 
och behöver hjälp och stöd att för att bli återhämta sig från det psykiska tillståndet 
(Socialstyrelsen, 2014).  
 
Sex till åtta veckor efter förlossningen bör Barnhälsovården erbjuda alla nyblivna mammor en 
utvärdering av hennes psykiska hälsotillstånd genom ett mätverktyg som kallas för Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS)(SBU, 2014, a). EPDS genomförs i samband med ett 
besök på Barnhälsovården eller i samband med efterkontrollen på mödrahälsovården. 
Beroende på hur den nyblivna mamman svarar på skattningsfrågorna kan en bedömning göras 
och därefter erbjuds stöd och behandling. För att ge en komplett bild av kvinnans psykiska 
tillstånd ska bedömningen göras i samtal med kvinnan och utifrån de svaren hon gett på 
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EPDS. I vissa fall kan även en klinisk bedömning vara relevant för att få en helhetsbild av den 
nyblivna mammans hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2014). Om den nyblivna mamman inte ger 
helt ärliga svar eller om sköterskan bedömer att symptomen kommer att gå över eller att 
situationen inte är så pass allvarlig, kan kvinnan söka hjälp för förlossningsdepressionen vid 
ett senare tillfälle (Socialstyrelsen, 2014). Vårdguiden beskriver olika symptom vid en 
förlossningsdepression och hänvisar patienter som tror sig att ha en depression till antingen 
vårdcentralen eller till Barnmorskemottagningen. De behandlingar som erbjuds enligt 
vårdguiden är antingen samtalsterapi eller läkemedel och de funktioner som kan erbjuda 
samtalsterapi är sjuksköterska, läkare, psykolog eller kurator (Bengtsson, 2017). I Region 
Örebro Län kan nyblivna mammor ringa till sin vårdcentral och be om att få komma till en 
kurator och få samtalsterapi. Alternativt kan en remiss skickas till kuratorn ifrån 
distriktsläkare, distriktssköterska, Barnavårdscentral och Barnmorskemottagning (Region 
Örebro Län, 2016).  

3. Tidigare forskning 
Under följande avsnitt kommer tidigare forskning inom området förlossningsdepression att 
presenteras. Vilket syftar till att kartlägga vilken typ av forskning som gjorts inom området, 
vilka slutsatser som identifierats och utifrån vilka discipliner de har genomförts. Tidigare 
forskning är uppdelad i följande teman; Orsaker till förlossningsdepression, Nyblivna 
mammors upplevelse av förlossningsdepression och Behandling mot förlossningsdepression. 

3.1 Orsaker till förlossningsdepression 
Forskning har identifierat flera orsaker som kan ligga bakom förlossningsdepression eller öka 
risken för att drabbas av det. Om mamman haft en historia av depression ökas risken för att 
hon ska utveckla en förlossningsdepression (O’Hara, 2009; Palumbo et al., 2017). Vidare kan 
händelser såsom utsatthet för våld, relationsproblem med sin partner, brist på socialt stöd eller 
att mamman genomlidit stressande livshändelser urskiljas som bidragande orsaker till 
förlossningsdepression (Nimisha, Ritambhara & Jaishree, 2012; O’Hara, 2009; Palumbo et 
al., 2017). Även problem under graviditeten som till exempel spändhet, negativ attityd mot 
själva graviditeten, tidig födsel eller tidigare erfarenheter av missfall kan vara bidragande 
orsaker till en mammas förlossningsdepression (Nimisha et al., 2012; Palumbo et al., 
2017).  Spädbarn med medicinska sjukdomstillstånd eller som har ett svårt temperament 
uppmärksammas även som en bidragande orsak till förlossningsdepression (Palumbo et al., 
2017) vilket skulle kunna bero på den ångest, stress, sömnlöshet och frustration som skapas. 
 
Forskare verkar främst utgå från kvantitativa forskningsresultat när de vill förklara vilka 
orsaker som finns till förlossningsdepression. De faktorer som tidigare forskning belyst som 
tänkbara orsaker till förlossningsdepression baseras på signifikanta samband med 
förlossningsdepression som beroende variabel. Närmare innebär det att man inte har försökt 
förklara hur ex bristande socialt stöd kan ge upphov till en förlossningsdepression. Därför 
vore det gynnsamt att studera orsaker till en förlossningsdepression genom en kvalitativ 
datainsamlingsmetod. Genom kvalitativa intervjuer med kuratorer söker vi dels en djupare 
förståelse av respondenternas syn på varför vissa orsaker kan ge upphov till en 
förlossningsdepression, dels om ytterligare orsaker som inte nämnts i tidigare forskning kan 
upptäckas. 

3.2 Nyblivna mammors upplevelse av förlossningsdepression 
Forskning visar till stor del liknande aspekter gällande kvinnors erfarenheter av att vara 
drabbad av förlossningsdepression. En av dessa är upplevelsen av stigmatisering och skam i 
samband med förlossningsdepressionen. Kvinnorna som deltagit i studierna menade att de 
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inte klarar av de krav och förväntningar som ställs på ett moderskap (Beck, 2002; Knudson-
Martin & Silverstein, 2009; McCarthy & McMahon, 2008; Mollard, 2014). Vidare menar 
Beck (2002) och Mollard (2014) att kvinnorna drabbas av känslor såsom ångest, skuld, ilska, 
förlust, tvångstankar och överväldigande. Även utanförskap, utsatthet och isolering är vanliga 
upplevelser vid förlossningsdepression (Beck 2002; Knudson-Martin & Silverstein, 2009; 
Mollard, 2014). 
 
Ytterligare ett mönster som kunde urskiljas i flera studier var hinder för att söka hjälp för 
förlossningsdepression. Flera studier visar att stigmatiseringen var en orsak till att kvinnorna 
inte sökte hjälp. McCarthy och McMahon (2008) uppmärksammar att majoriteten av 
kvinnorna sökte hjälp först när de nått en krispunkt. Ett annat hinder var okunskapen om 
depressionen vilket gjorde det svårt för kvinnorna att känna till symptomen och därmed förstå 
allvaret i det (Dennis, 2006; McCarthy & McMahon, 2008). Dessutom framhäver Knudson-
Martin och Silverstein (2009) och Dennis (2006) att de drabbade kvinnorna hade svårt att 
prata om sin problematik, vilket även det kan vara ett hinder för att söka hjälp. McCarthy och 
McMahon (2008) betonar att kvinnan själv sällan fattar beslut om att söka hjälp eller 
behandling vilket gör omgivningen till en betydande roll i processen. Därför är det viktigt 
med ett starkt nätverk för kvinnan gällande tillfriskningen. 

3.3 Behandling mot förlossningsdepression 
De vanligaste behandlingsmetoderna som kvinnor med förlossningsdepression erbjuds är 
psykoterapi och/eller antidepressiva mediciner (Guille et al., 2013). Enligt flera studier är 
samtals- eller psykoterapi som behandling mot förlossningsdepression optimal (Guille et al., 
2013; O’Hara, 2006: Pearlstein, Zlotnick, Battle, Stuart, O’Hara, Price, Grause och Howard, 
2006). Detta i form av Interpersonal therapy (IPT) eller skräddarsydda behandlingar såsom 
kognitiv beteendeterapi (KBT) (O’Hara, 2006). Guille et al. (2013) resonerar att enbart 
psykoterapi är lämplig vid mild till måttlig förlossningsdepression och att kvinnor, som faller 
inom ramen för det, ska därför erbjudas denna typ av behandling. Vid måttlig till svår 
förlossningsdepression kan terapin behöva kompletteras med farmakologiska substanser. 
Pearlstein, et al. (2006) utvärderade kvinnors egna val av behandling där majoriteten valde 
terapi, antingen utan eller med farmakologiska substanser vilket stärks av Dennis (2006) 
slutsats om att kvinnor föredrar terapi framför medicin. Däremot tenderade kvinnor som 
befann sig i ett tidigt stadie av förlossningsdepression att välja farmakologiska substanser som 
behandling, i kombination med eller utan IPT, medan kvinnor som ammade sina barn valde 
enbart IPT (Pearlstein, et al., 2006). Vidare ansåg kvinnorna i McCarthy och McMahons 
(2008) studie att det som var betydelsefullt i återhämtningsprocessen var att prata om sin 
problematik, vilket styrker resultaten om att samtalsterapi vid förlossningsdepression är 
gynnsam. 

3.4 Sammanfattning 
Tidigare forskning belyser framförallt orsaker till en förlossningsdepression, kvinnors egen 
upplevelse att vara drabbad av förlossningsdepression samt vilka behandlingsmetoder som 
skulle kunna vara effektiva. Ingen nationell forskning hittades och de flesta artiklar som finns 
om förlossningsdepression har skett inom medicinsk eller psykologisk disciplin, det innebär 
att en förståelse kring problemet grundar sig på dessa discipliner. Av denna anledning vore 
det lärorikt att studera fenomenet utifrån en annan ingång, det vill säga utifrån ett perspektiv 
inom socialt arbete. Eftersom det saknas forskning utifrån yrkesverksamma socionomer som 
kommer i kontakt med förlossningsdepression, vore det intressant att studera kuratorers 
perspektiv på förlossningsdepression. Genom att studera förlossningsdepression utifrån 
kuratorers, i Region Örebro Län med socionomexamen, synsätt söker vi en djupare förståelse 
kring respondenternas syn på fenomenet och om förståelsen kring fenomenet går att förstås på 
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ett annat sätt än vad tidigare forskning påvisat. Dessutom kan denna studie öka förståelse för 
hur yrkesverksamma kuratorer inom socialt arbete behandlar förlossningsdepression samt 
vilka erfarenheter de har om fenomenet. Med denna motivering avser denna studie att 
undersöka kuratorers arbete med och erfarenhet av förlossningsdepression med fokus på deras 
uppfattningar om orsaker, symptom och tillfriskningsprocess. Vidare framkommer det att 
orsaker till en förlossningsdepression enbart studerats genom en kvantitativ 
datainsamlingsmetod som innebär att det saknas förklaring till varför olika orsaker ger 
upphov till en förlossningsdepression. Genom att studera kuratorers, i Region Örebro Län, syn 
på orsaker till förlossningsdepression med en kvalitativ ansats, sökte vi en förståelse av 
respondenternas syn på varför vissa orsaker kan ge upphov till en förlossningsdepression. 

4. Teorier och begrepp 
Under följande avsnitt kommer relevanta teorier och begrepp att presenteras för att kunna 
förstå och tolka studiens empiri. Nedanstående teorier och begrepp har fungerat som verktyg 
vid utformning av intervjuguide samt i studiens analys, för att slutligen kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. De teorier och begrepp som studien behandlar är; 
Rollteori, Anknytningsteori och Sociala problem. 

4.1 Rollteori 
Rollteorin handlar om ett socialt samspel mellan individer, där rollerna tas i uttryck genom 
interaktion och ingår i ett större socialt system (Svensson, 1992). Individer både tilldelas och 
intar roller i vår sociala värld. Hur omvärlden ger respons på den rollen individen har, gör att 
individen reflekterar över detta och sedan antingen upprepar eller modifierar sin roll. Vidare 
kan rollen se olika ut om individen själv antagit sin roll eller om det finns normer och regler i 
samhället som beskriver hur individen kan vara (Berger & Luckmann, 1979). Exempel är hur 
en mammans roll kan se olika ut beroende på hur samhället ser på en moderskapsroll 
respektive hur mamman ser på sin egen roll. Samtliga roller skapas i interaktion med andra 
personer och bidrar till kontextens normer och värderingar. I vår sociala världs gemensamma 
kunskapsförråd kan det finnas normer som är förknippade med olika roller, vilket alla utförare 
av roller har tillgång till (Berger & Luckmann, 1979). Det innebär att om det redan finns en 
klar bild, i samhället, på hur exempelvis en mamma ska agera, skapas det också förväntningar 
förknippade till den rollen (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010). 

 
Inom rollteorin finns också begreppet rollkonflikt som kan uppstå av flera anledningar. Den 
kan uppstå när personen inte kan leva upp till de förväntningar som rollen innebär. Vidare kan 
rollkonflikter uppstå om det ställs motstridiga förväntningar på samma roll eller när personen 
intar flera roller samtidigt (Røkenes & Hanssen, 2007). Att inte kunna uppnå de krav som 
ställs mot en roll skulle kunna kopplas till social avvikelse som handlar om just avvikelser 
från normer eller regler. Sådana avvikelser kan väcka känslor såsom oro, ilska, avsky eller 
upprördhet hos den avvikande (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010).   

 
Rollteorin kan förstås genom mammans roll och hur moderskap utformas. Om samhället har 
en annan bild än vad mamman själv känner, kan detta förstås som en påfrestande situation för 
individen. Moderskap beskrivs av Brembeck (1998) som olika föreställningar som är en 
sammansatt bild av hur en mamma ska vara. Dessa föreställningar skapar då förväntningar på 
mamman hur hon bör känna och bete sig. Moderskap handlar inte enbart om biologiska 
faktorer som att ha ett barn, utan även om sociala faktorer såsom handlingar, känslor och 
omsorg som förväntas av en mamma. Dels handlar det om att mamman, vid födelsen ska 
känna omedelbar kärlek gentemot sitt barn och dels som något som fullbordar mammans 
identitet. Vidare beskrivs ett moderskap som en uppoffring av sina egna behov och att sätta 
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alla andra men främst barnet i centrum. Det kan även vara föreställningar om hur mamman 
ska klä sig, bete sig samt utstråla mot omgivningen. Tillsammans bidrar föreställningarna till 
en idébild över hur en ”god moder” bör vara (Brembeck, 1998).  
 
Rollteorin kommer bidra till att analysera hur rollen som kuratorerna upplever att mamman 
intar i sitt moderskap kan se ut. Teorin kommer också vara ett verktyg till att analysera 
kuratorernas syn på hur samhällets normer och förväntningar på ett moderskap kan påverka 
uppkomsten av förlossningsdepression. Vidare kommer rollteorin vara ett verktyg vid analys 
av kuratorns roll i mammans tillfrisknande. Genom att undersöka kuratorernas upplevelse av 
samhällets syn på ett moderskap och i vilken mån det kan påverka uppkomsten av 
förlossningsdepression, vilken roll kuratorerna upplever att mamman intar i sitt moderskap 
samt deras egen roll i mammornas tillfrisknande kan en fördjupad förståelse kring 
kuratorernas uppfattning av förlossningsdepression identifieras. Slutligen kommer den vara 
ett verktyg till att kunna förstå ytterligare roller som antas i tillfriskningsprocessen.  

4.2 Anknytningsteori 
Anknytningsteorin syftar till att förklara, dels anknytningar till olika bestämda människor och 
dels hur anknytningens beteenden kommer till uttryck. Det vill säga de beteenden som syftar 
till att få en önskad närhet (Bowlby, 2010). Teorin belyser vikten av nära känslomässiga 
relationer, vilket har betydelse för individers utveckling. Vidare kan teorin ge förklaringar till 
hur trauman i barndomen kan påverka individen både kortsiktigt och långsiktigt. 
Anknytningsteorin har på senare år använts som en ram för att tolka barn känslomässiga 
beteende i tidig ålder men även för att bedöma framtida risker och socioemotionell anpassning 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Mentala erfarenhetsbaserade modeller som 
skapas när anknytningens olika beteenden vävs samman i barnet, kallas även för inre 
arbetsmodeller (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). De inre arbetsmodellerna ger en 
bild av hur anknytningspersonen visat sig tillgänglig samt hur den kognitiva mognaden 
utvecklas. Vidare är även de andra nära relationerna som individen utvecklar av betydelse för 
de inre arbetsmodellerna (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). De inre 
arbetsmodellerna kommer fungera som prototyper för hur det är att interagera med andra, och 
nya relationer kommer prövas mot de nuvarande arbetsmodellerna. Detta kommer resultera i 
att barnet styrs av dessa värderingar och därav omjusterar sitt förhållningssätt gentemot 
omvärlden (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Havnesköld och Risholm Mothander 
(2009) förklarar att ett barn som växer upp med negativa upplevelser av anknytning kan ha 
svårare att klara av sociala kontakter och sämre förmåga att hantera känslor och motgångar.  
 
Anknytningsteorin kommer att användas i analysen för att förstå kvinnor som drabbas av en 
förlossningsdepression. Teorin kommer vara ett verktyg för att förstå vikten av bra 
anknytning och hur en bristande anknytning i kvinnans uppväxt kan öka risken för en 
förlossningsdepression.  

4.3 Sociala problem 
Sociala problem kan förstås och analyseras som ett fenomen som kan förebyggas och åtgärdas 
på både individnivå och samhällelig nivå. Socialt arbete innefattar ett brett spektrum och 
arbetet utförs på olika nivåer, beroende på vad som uppfattas som ett socialt problem riktas 
arbetet till antingen individ-, grupp eller samhällsnivå (Meeuwisse & Swärd, 2006). Sociala 
problem som är knutna till samhället står ofta i relation till vad som anses vara problematiskt 
och icke-önskvärt och kan handla om levnadsförhållanden eller värderingar som strider mot 
samhällets normer och värderingar (Meeuwisse & Swärd, 2013). Sociala problem som 
förknippas med individ- och gruppnivå handlar istället om dysfunktionella relationer mellan 
olika grupper eller mellan individen och samhället. Exempel på sociala problem är våld i 
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familjen, missbruk, fattigdom, ekonomiska problem, kriminalitet och rasism. Vidare kan även 
arbetslöshet, diskriminering, ekonomiska klyftor i befolkningen, avvikande beteenden, 
sjukdomar och hälsoproblem betraktas som sociala problem (Meeuwisse & Swärd, 2013).  

 
Sociala problem har en nära koppling till skamkänslor. Eftersom människor med sociala 
problem lever i en emotionell utsatthet och underlägsenhet gentemot andra människor kan 
skamkänslor uppstå som en konsekvens av andra människors attityder om det sociala 
problemet (Scheff & Starrin, 2013). Dahlgren och Starrin (2004) tar upp skamkänslor i 
relation till underlägsenhet och menar att känslan av underlägsenhet innebär att känna sig 
sämre, mindre kompetent eller mindre duglig än andra. Det handlar alltså om känslan som 
uppstår när personen jämför sig med andra. Varför känslan av underlägsenhet ligger till grund 
för skamkänslor beror på vårt samhälles idealbild om att människan ska vara stark och 
kompetent. Genom att känna skam accepteras den norm som personen i fråga avviker från 
samtidigt som den är ett resultat på att personen betraktar sig själv på ett negativt sätt 
(Dahlgren & Starrin, 2004). Om skamkänslorna göms undan kan de bli destruktiva och en 
psykisk ohälsa kan utvecklas på basis av att skammen är instängd och obefriad uttrycker 
Scheff och Starrin (2013). Ett sätt att skydda sig själv från samhällets attityder mot sociala 
problem är enligt Scheff och Starrin (2013) att söka socialt stöd från exempelvis sitt nätverk 
som kan motivera den drabbade och normalisera de sociala problemen.  
 
Begreppet sociala problem kommer användas i studien som ett verktyg i analysen för att få en 
förståelse av de intervjuade kuratorernas utsagor om orsaker och symptom till en 
förlossningsdepression. 

5. Forskningsmetod och design 
Under följande avsnitt kommer vi beskriva hur forskningsprocessen gått till. Först kommer 
studiens metodologiska ramar och överväganden att presenteras för att sedan redogöra 
tillvägagångssättet vid insamling av empiri och övrig litteratur. Diskussion om olika val vi fått 
tagit ställning till under studiens genomförande förs löpande i avsnittet.  
 
I studiens genomförande tillämpades en kvalitativ forskningsmetod med bakgrund mot 
studiens problemformulering och syfte. En kvalitativ forskningsmetod ses som lämplig vid 
studier där forskaren avser att fånga en förståelse av människors upplevelser och erfarenhet 
(Bryman, 2011). Eftersom studien avsåg att undersöka kuratorers arbete och erfarenheter av 
nyblivna mammors förlossningsdepression söktes en förståelse om kuratorernas egna 
upplevelser av fenomenet, därav såg vi en kvalitativ forskningsmetod som relevant i 
genomförandet av studien. All empiri införskaffades med hjälp av vad som närmast kan liknas 
vid en tvärsnittsdesign som enligt Bryman (2011) innebär att samla in samtliga data vid ett 
bestämt tillfälle. Studiens empiri samlades in under två veckor i april 2017, detta i form av 
intervjuer med kuratorerna. 
 
I genomförande har studien inspirerats av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 
Enligt Westlund (2009) innebär en hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt att 
forskaren tolkar, förstår och förmedlar det fenomen som undersöks. Förfarandet är lämpligt 
när studien avser att få förståelse av respondenternas egna känslor och upplevelser kring 
fenomenet (Westlund, 2009), vilket denna studie avser då den undersöker kuratorers arbete 
med och erfarenheter om förlossningsdepression. Bo (2014) definierar dubbel hermeneutik 
som en inriktning inom hermeneutiken där forskaren ser forskningspersonerna som aktivt 
handlande, meningsskapande och tolkande subjekt. Det innebär att ett fenomen tolkas av 



12	
	

något eller någon som redan har tolkat fenomenet (Gilje & Grimen, 2007). Den dubbla 
hermeneutiken är oundviklig i intervjubaserade studier mellan forskare och respondenter 
eftersom respondentens utsagor som forskaren sedan tolkar, redan är tolkade av respondenten 
själv. I studiens sammanhang finns en risk för en trippel hermeneutik eftersom 
respondenternas utsagor kan vara en tolkning av mammornas tolkningar. Detta är något vi 
strävat efter att undvika genom att hålla fokus på respondenternas utsagor om vad kvinnorna 
uppvisar snarare än vad kvinnorna berättat för respondenterna.  Detta är något vi sett som en 
utmaning i genomförandet eftersom respondenternas erfarenheter till viss del grundar sig i 
kvinnornas tolkningar. 
 
Westlund (2015) pratar om vikten att tydliggöra sin förförståelse i texten för att läsaren ska 
veta studiens ingångsvärden. Genom att försöka sträva mot en medvetenhet av förförståelsen 
har vi också ifrågasatt våra egna tolkningar och därmed strävat mot en objektivitet i analysen 
även om en full objektivitet är svår att uppnå, vilket Thornberg och Frykedal (2015) betonar. I 
vårt fall finns ingen direkt erfarenhet av förlossningsdepression utan vår förförståelse har 
främst utvecklats med hjälp av tidigare forskning som gjorts inom området. Vidare kan 
studiens teorier och begrepp påverkat tolkningen av empirin. Slutligen besitter vi båda en 
förförståelse kring vanlig depression i och med socionomutbildningen vilket har beaktats i 
analysprocessen och när tolkningar gjorts av empirin. Genom att vi granskat kritiskt att vår 
analys utgår från studiens teorier och begrepp, än vår förförståelse, har vi strävat mot en 
objektivitet.  

5.1 Litteraturanskaffning 
Eftersom denna studie avsåg att undersöka förlossningsdepression ansåg vi det lämpligt att 
undersöka vad tidigare forskning belyst inom området för att därefter kunna identifiera 
kunskapsluckor eller behov av att studera fenomenet utifrån andra perspektiv. Dessutom hade 
vi som avsikt att kunna jämföra vår studie med tidigare forskning för att identifiera ytterligare 
förståelse kring förlossningsdepression 
 
Insamling av tidigare forskning skedde 29 mars 2017 och 30 mars 2017 och utgick från tre 
systematiska litteratursökningar i databasen ”Summon” på Örebro Universitets hemsida. 
Samtliga sökningar begränsades med vetenskapligt granskade artiklar i fulltext, skrivna på 
engelska samt publicerade på 2000-talet tillsammans med psykologi, socialt arbete och 
medicin som ämnesområden. I sökningarna tillämpades sökorden Postpartum depression, 
experience, counseling och treatment. Vidare specificerades sökningarna genom inklusions- 
och exklusionskriterier såsom; Woman, risk factors, treatment, care och postpartum 
depression. Av alla artiklar som ansågs vara av relevans kunde majoriteten exkluderas på 
grund av fokus på en viss folkgrupp, ålder, socioekonomisk status eller på depression under 
graviditeten etc. Tillsammans sågs 10 stycken artiklar vara relevanta för vår studie. Sökningar 
i databasen gjordes även på svenska, där de engelska sökorden byttes ut mot svenska sökord, 
däremot gav dessa inga träffar. Därför har studien enbart använt sig av internationella artiklar 
i avsnittet om tidigare forskning. 
 
Vad vi fann svårt i att hitta relevanta artiklar var forskningsartiklarnas fokus på antingen 
bidragande orsaker, behandling eller kvinnans egen upplevelse medan vår studie avsåg en 
helhetsbild av fenomenet utifrån yrkesverksamma socionomers perspektiv på 
förlossningsdepression. Flera sökningar blev därför nödvändiga så att artiklarna tillsammans 
skulle täcka de områden vår studie hade som avsikt att studera. Vidare var en heltäckande bild 
av förlossningsdepression nödvändig identifiera eventuella kunskapsluckor. Vi upplevde även 
svårigheter med att hitta artiklar som utgick från socialt arbete samtidigt som samtalsterapi 
ansågs vara en effektiv behandlingsmetod mot förlossningsdepression vilket tyder på att det 



13	
	

inte finns tillräckligt med forskning om förlossningsdepression inom socialt arbete och att 
denna typ av forskning kan ses som nödvändig. Dessutom saknades forskning utifrån 
professionellas perspektiv på problemområdet vilket innebär att en sådan forskning skulle 
kunna ses som gynnsam för förståelsen av fenomenet.  

 
Vid insamling av övrig litteratur om fenomenet användes databaser såsom Google och Libris 
sökmotor. Där användes sökord såsom; förlossningsdepression, postpartum depression, 
behandling och screening. Dessa sökningar gav både böcker om förlossningsdepression 
skrivna på svenska och information om förlossningsdepression och hur det hanteras i Sverige. 
Utifrån sökorden förlossningsdepression och screening i databasen google kunde en hemsida 
om rikshandbok för psykisk ohälsa, hänvisa till Socialstyrelsens dokument om vägledning för 
Barnhälsovården, som sedan bidrog till vår bakgrund om förlossningsdepression. Vidare kom 
vårdguiden upp vid samma söktillfälle på google, som också användes som information i 
bakgrunden. För att hitta information om hur fenomenet hanteras i Örebro län, sökte vi på 
depression på Örebro läns hemsida och den första träffen beskrev kuratorns behandling vilket 
blev den sista delen av bakgrunden.  

5.2 Datainsamling 
Vid insamling av empiri användes den kvalitativa forskningsintervjun som enligt   
Kvale och Brinkmann (2014) syftar till att få en förståelse för ett visst fenomen utifrån 
respondenternas egna perspektiv. Vidare är intervjuer lämpliga inom hermeneutisk forskning 
eftersom den typ av forskning inriktar sig på att analysera och tolka texter i olika former 
(Westlund, 2014). Det kan vara texter från uppsatser, skönlitteratur eller intervjuutskrifter 
förklarar Westlund (2014). Kvalitativa intervjuer sågs som lämpliga vid insamling av empiri 
med bakgrund mot att dessa skulle fånga kuratorers arbete och erfarenhet kring 
förlossningsdepression, därigenom besvara studiens syfte och frågeställningar 
 
Intervjuerna byggde på en semistrukturerad karaktär med en intervjuguide (se bilaga 1). 
Genom att utgå från vissa teman, strävade vi mot att förstå dessa utifrån respondentens eget 
perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi såg att en semistrukturerad intervjuform var att 
föredra eftersom den öppnade upp för utförliga svar och uppföljningsfrågor samtidigt som 
intervjun höll sig inom ramen för studiens syfte. Intervjuguiden utformades i förhand och 
byggde på förbestämda teman och vissa bestämda frågor som, tillsammans med studiens 
tolkningsram, skulle besvara syftet. Intervjuguiden utgick från följande teman: 
förlossningsdepression, bidragande orsaker, behandling och tillfriskningsprocesser. 
 
När intervjupersonerna godkänt förhandsinformationen samt att samtalet spelades in, började 
vi med att presentera oss själva och studiens syfte. Sedan tog intervjun form med hjälp av 
intervjuguiden som skapats innan tillfället och som tidigare nämnt var intervjuerna av en 
semistrukturerad karaktär. Inspelningsmaskinen placerades mitt i rummet för att samtliga 
skulle höras lika tydligt. Inga anteckningar gjordes under intervjutillfällena eftersom 
transkribering skulle ske efter samtalen. Vi hade delat upp innan om att varannan gång vara 
den som ställde frågorna enligt intervjuguiden, men att båda när som helst under samtalet 
hade möjlighet att ställa spontan- eller följdfrågor. Intervjupersonerna fick inte ta del av 
intervjuguiden innan intervjun, utan endast de större teman som fanns i guiden såsom 
förlossningsdepression, bidragande orsaker, behandling och process till tillfrisknande. 

5.3 Urval och avgränsningar 
Vid val av intervjupersoner använde vi oss av ett målstyrt urval som enligt Bryman (2011) 
innebär att forskaren söker efter respondenter som kan tänkas svara på forskningsfrågan. Vid 
ett sådant urval väljs intervjupersoner ut för att de är relevanta för en viss förståelse av en viss 
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företeelse, på så sätt är detta ett icke-sannorlikhetsurval (Bryman, 2011). Eftersom studien 
syftade till att undersöka kuratorers arbete med erfarenhet av förlossningsdepression avsåg 
vårt urval kuratorer som kommit i kontakt med förlossningsdepression i sin yrkesroll och 
därmed fått en förståelse för fenomenet.  
 
För att hitta kuratorer som kunde tänkas komma i kontakt med nyblivna mammor med 
förlossningsdepression hörde vi av oss till olika vårdcentraler inom Örebro län, för att därefter 
få möjlighet att boka in intervjuer med kuratorerna. Vi upptäckte svårigheter i att få tag i 
kuratorerna, främst på grund av deras begränsade tillgänglighet och höga arbetsbelastning. Av 
länets alla vårdcentraler var det flera vi inte lyckades få något svar av. Vi fick även många 
“nej” till att delta, vilket berodde främst på hög arbetsbelastning eller att personen i fråga var 
ny i sin yrkesroll och därför inte hunnit komma i kontakt med fenomenet. Vissa kuratorer som 
vi fick svar av hade även rutiner som innebar att alla kvinnor med förlossningsdepression fick 
remiss till psykiatrin eller hamnade hos vårdcentralens MHV-psykolog 
(mödrahälsovårdpsykolog) och hade därför ingen direkt erfarenhet av fenomenet. Till slut 
gick sex stycken kuratorer med på att delta i studien, fyra stycken kuratorer inom 
primärvården, en på familjecentral och en på dagverksamhet. Samtliga kuratorer som arbetade 
inom Örebro län hade KBT-utbildning och träffade kvinnor med förlossningsdepression i sin 
yrkesroll. 
 
SBU (2014, b) diskuterar datamättnad som en princip vid datainsamling som innebär att 
resultaten är tillräckliga för att besvara frågeställningarna. Antal personer som behövs för att 
uppnå studiens mättnad beror på respondenternas reflektionsförmåga och utförliga svar samt 
frågeställningarnas avgränsning. Oftast säkerhetsställs datamättnaden genom att genomföra 
lite ytterligare datainsamling (SBU, 2014, b). Vi upplevde en mättnad redan efter fyra 
genomförda intervjuer eftersom våra intervjupersoner gav liknande och utförliga svar som 
kunde besvara våra frågeställningar. Att intervjupersonerna gav liknande och utförliga svar 
innebar att ingen ytterligare kunskap gavs. Däremot säkerhetsställde vi mättnaden genom att 
utföra samtliga intervjuer och sammanlagt genomförde vi sex stycken intervjuer med olika 
intervjupersoner. De slutliga intervjuerna som utfördes gav ingen ytterligare information, 
därav bekräftades studiens datamättnad.  

5.4 Bearbetning och analys 
Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Därefter kategoriserade och kodade vi de 
transkriberade intervjuerna för att få vårt material mer organiserat och lämpat för en analys. 
Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) innebär kategorisering att urskilja likheter, 
mönster och teman i texten och kodningar avser de benämningar varje kategori tilldelas. 
 
Kategorier som vi strävade efter att urskilja i vårt material grundades främst i studiens 
frågeställningar, intervjuguiden samt de teorier och begrepp som låg till grund för analysen 
och slutligen kunde följande koder identifieras; Bidragande orsaker, tillfriskningsprocesser, 
moderskap, roller, behandling, symptom/upplevelser. Intervjuguiden påverkade 
kategoriseringen och kodningen eftersom vi redan hade egna teman i intervjuguiden såsom 
förlossningsdepression, orsaker, behandling och tillfriskningsprocesser. Däremot användes 
fler kategorier i bearbetningen av resultatet såsom roller, moderskap, symptom och 
upplevelser samt tidigare nämnda. Genom att koderna till viss del byggde på intervjuguiden 
kunde kategorier till stor del urskiljas i materialets struktur men att ytterligare innehåll till 
varje kategori krävde noggrann läsning av materialet för att upptäckas. För att lättare kunna 
urskilja varje kategori och kodning i materialet, tilldelades varje kategori en viss färg.  
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Den analysmetod vi använt oss av är inspirerad av den hermeneutiska analys- och 
tolkningsprocessen. Vårt kodade material tolkades med hjälp av ett arbetssätt inom den 
hermeneutiska vetenskapsteoretiska utgångspunkten. Enligt Westlund (2014) finns det inget 
tydligt arbetssätt gällande tolkning inom hermeneutisk forskning utan processen styrs av 
forskarens ingång och angreppssätt. Däremot brukar analysprocessen påminna om en spiral 
som strävar efter att finna nya delar samt en djupare förståelse. En hermeneutisk analys 
innebär tolkning vilket förutsätter att forskaren är påläst på det material som ska analyseras 
och granskar det med nyfikenhet, lyhördhet och engagemang. Det med syfte att urskilja 
återkommande utsagor och delar som tillsammans bidrar till en helhet. I processen ifrågasätts 
tolkningarna för att kontrollera dess logik som därmed bidrar till djupare tolkningar och 
förståelse, därav skapas den hermeneutiska spiralen (Westlund, 2014).  

 
I analysprocessen jämfördes de kategorier och kodningar som upptäcktes i intervjumaterialet, 
för att se hur dessa överensstämde från intervjuperson till intervjuperson. I varje kategori 
urskildes sedan olika delar. Exempel på delar i materialet var olika bidragande orsaker till en 
förlossningsdepression, där varje orsak var en del av helhetsbilden om vad som orsakar en 
förlossningsdepression. Vi sökte därefter en förståelse kring varje orsak för att därefter få en 
förståelse kring hur alla bidragande orsaker kunde leda till en förlossningsdepression. Detta 
gjordes genom att tolka varje del och helhet med hjälp av studiens valda teorier och 
begrepp.  I och med att vi sedan ifrågasatte våra tolkningar kunde vi sträva efter en djupare 
förståelse av hur vårt material kunde förstås. I denna process analyserade vi både hur varje del 
och helhet kunde förstås, var för sig och tillsammans, för att hela tiden se tillbaka hur delarna 
kunde bidra till helheten. Slutligen analyserades helhetsbilden av förlossningsdepression med 
hjälp av de delar och andra helheter som urskilts.  
 
För att strukturera upp vår analys, tematiserade vi den utifrån studiens frågeställningar. Dessa 
strävade vi efter att besvara genom att tolka varje relevant tema med hjälp av teorier och 
begrepp samt ifrågasätta hur varje del i varje tema enskilt kunde förstås och hur alla delar 
tillsammans kunde bidra till att besvara frågeställningen. Denna process gjordes flera gånger i 
syfte att få en djupare förståelse av vårt material. 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet inom kvalitativ forskning innebär att faktiskt undersöka det studien avser att 
undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). I vår studie handlade det om att spegla syftet och 
frågeställningarna i intervjuerna, vilket gjordes med hjälp av en intervjuguide som kritiskt 
granskats. Genom att intervjuguiden avspeglade studiens syfte och frågeställningar kunde 
intervjuerna hållas inom ramen för dessa utan att svaren från intervjupersonerna blev 
begränsade. Frågan om validitet kommer även till uttryck i kontroll av resultatens 
trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet samt i att ifrågasätta intervjumaterialet om vad 
intervjupersonen verkligen menar med sina svar upplyser Kvale och Brinkmann (2014). 
Resultatets validitet tog vi hänsyn till genom att vi tolkade och analyserade materialet genom 
teoretiska begrepp och teorier. Vidare strävade vi efter valida analyser genom att noggrant 
läsa igenom intervjumaterialet och granskade det genom teoretiska begrepp och teorier för att 
sedan ifrågasätta hur materialet kunde förstås och hur analysen och resultatet avspeglade 
forskningens syfte och frågeställningar. 

 
Inom kvalitativ forskning handlar reliabilitet om forskningsresultatens konsistens och 
tillförlitlighet, det vill säga i vilken mån studiens resultat skulle bli detsamma vid andra 
tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Exempel är huruvida 
intervjupersonerna skulle förändra sina svar eller ge olika svar till olika intervjuare belyser 
Kvale och Brinkmann (2014). Det är svårt att säga hur intervjupersonerna skulle svara om det 
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var en annan tidpunkt eller en annan forskare men vi strävade efter reliabilitet i studien. Detta 
genom att dels avidentifiera intervjupersonerna i möjligaste mån så att deras svar inte skulle 
påverkas av att någon skulle förstå att det var dem som deltog i studien och dels hålla oss till 
en intervjuguide som exkluderade frågor som var värderande eller ledande. Däremot är det 
svårt att avgöra hur respondenternas svar skulle se ut vid en annan tidpunkt eftersom den 
professionella utvecklas genom vidareutbildning och erfarenhet. Vi strävade efter att vara 
objektiva i intervjuerna för att intervjupersonernas svar skulle bygga på deras egna 
upplevelser och inte styras av oss som forskare och den kunskap vi har kring problemområdet 
sedan innan. Vi upplevde en utmaning att inte styra intervjupersonerna i vissa riktningar.  
 
Om en kvalitativ studie bedöms valid och reliabel, ställs frågan i vilken mån studiens resultat 
kan överföras till andra personer (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) definierar 
extern validitet som den utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra kontexter 
men tillägger svårigheten för kvalitativa forskare då de ofta använder sig av fallstudier och 
begränsade urval. Eftersom det inte var studiens avsikt att resultaten skulle generaliseras in i 
andra kontexter, utan snarare att få en fördjupad förståelse om hur kuratorer arbetar med 
förlossningsdepression och vilka erfarenheter de har kring fenomenet, tog vi inte hänsyn till 
denna aspekt under processen. Vad gäller tidigare forskning inom problemområdet, har det 
redan kartlagts olika bidragande orsaker till förlossningsdepression, vilka symptom som 
uppstår samt vilken behandling som skulle kunna vara effektiv. Det gjorde att vi inte upplevde 
samma behov av generaliserbar data utan den kunskapslucka vi fann var dels att få en 
fördjupad förståelse av problemområdet utifrån socialt arbete och kuratorers perspektiv. I vårt 
resultat framkom det däremot, till stor del, liknande symptom och bidragande orsaker som 
tidigare forskning påvisat vilket tyder på en viss validitet. Förståelsen av fenomenet utifrån 
kuratorernas perspektiv fann vi svårare att uppnå extern validitet på eftersom den grundar sig i 
individuella upplevelser och en viss tolkningsram som gör det svårt att validera in i en annan 
kontext. 

5.6 Etiska överväganden 
Vid insamling av vår empiri utgick vi från vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 
som kan delas in i följande fyra huvudkrav. 
 
Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenterna om deras uppgift i studien 
och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Respondenterna ska upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det 
medför några följder (Vetenskapsrådet, 2002 ). Vid första kontakten med kuratorerna 
berättade vi kort om oss själva, studiens syfte och vad deras uppgift som intervjuperson var. 
Därefter skickade vi ut en förhandsinformation kring deltagandet (se bilaga 2) till alla 
intervjupersoner där vi bland annat tydliggjorde studiens syfte och förklarade att vi skulle 
genomföra kvalitativa intervjuer. I förhandsinformationen redogjorde vi också att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst kan avbryta med omedelbar verkan utan att 
det medför komplikationer. Vi framförde också skriftligt att vi hade som önskemål att spela in 
intervjuerna men var öppna för undantag. 
 
Samtyckeskravet som handlar om att forskaren ska inhämta samtycke från intervjupersonerna 
(Vetenskapsrådet, 2002) tog vi hänsyn till genom att inhämta skriftligt samtycke efter att de 
läst igenom förhandsinformationen. Vi tydliggjorde även deras rätt att dra tillbaka samtycket, 
både i förhandsinformationen och innan intervjun. 
 
Konfidentalitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökningens ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
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att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I förhandsinformationen 
redogjorde vi för vårt önskemål om att ange deras yrkesbenämning och arbetsplats i studien 
men att vi var öppna för undantag, detta inhämtade vi skriftligt intyg på från samtliga 
intervjupersoner. Vi gjorde däremot ett övervägande i efterhand om att inte ange 
intervjupersonernas arbetsplats, även fast vi fått godkännande av det från nästintill alla. Detta 
valde vi att göra eftersom det är få kuratorer på varje arbetsplats och det kan då bli lätt att 
identifiera vem som lämnat ut vilken information. Vi valde också att lämna intyg till alla 
intervjupersoner om att vi har tystnadsplikt gällande kuratorernas identifierbara uppgifter 
utöver yrkesbenämning och vårdcentralens namn. Ville inte intervjupersonen att vi lämnade 
ut dessa uppgifter i studien stod det tydligt att vårt intyg även gällde dessa uppgifter. Allt 
material från intervjupersonerna avidentifierades samt att alla deltagare fick andra namn i 
studien, för att sedan lagra materialet i ett USB-minne som bara vi hade tillgång till. Även 
samtyckesblanketten förvarades på USB-minnet och blanketten i pappersform förstördes. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I både förhandsinformationen och i samband 
med intervjun tydliggjorde vi att materialet vi samlar in från dem enbart kommer användas för 
forskningsändamål och de inspelade och transkriberade intervjuerna förstörde vi i samband 
med att denna studie var färdigställd. Denna punkt kändes given men ur ett etiskt perspektiv 
ansåg vi det relevant att tydliggöra detta för intervjupersonerna. 
 
Utöver dessa fyra huvudkrav valde vi att låta kuratorerna få ta del av analysen och våra 
tolkningar innan studien färdigställts för att se om vi förstått deras material rätt, detta med 
utgångspunkt ur en etisk synvinkel där förlossningsdepression kan ses som känsligt och vi vill 
undvika missförstånd i möjligaste mån.  

6. Resultat och analys 
Studiens samtliga intervjupersoner arbetar som kuratorer inom Örebro län, antingen inom 
primärvården, en familjecentral eller en dagverksamhet. Vidare har kuratorerna en 
socionomexamen och vidareutbildning i KBT- steg 1. För att skydda intervjupersonernas 
identitet används inte deras riktiga namn, utan i studien kallas de för Agda, Felicia, Karin, 
Linnea, Veronika och Vivianne. Utöver deras funktion kommer inte deras arbetsplats anges 
för att skydda deras identitet.  

6.1 Bidragande orsaker till förlossningsdepression 
Majoriteten av intervjupersonerna nämner olika faktorer som bakomliggande orsaker till 
förlossningsdepression. Framförallt berörs den ärftliga faktorn till en sårbarhet och hur olika 
personlighetstyper kan leda till en förlossningsdepression. Samtliga intervjupersoner säger att 
om den nyblivna mamman har upplevt anknytningsproblematik till sin egen mamma när hon 
var liten kan det vara en bidragande orsak till förlossningsdepression. De nyblivna mammorna 
har inte fått den trygga basen som människor normalt får i sin uppväxt och kan därför börja 
tvivla på sin egen föräldraförmåga.   

 
“Med anknytningsproblem, man är inte riktigt trygg, man har inte tillit till sin 
förmåga med sig. Så det kanske kan uppstå tvivel på sin förmåga som förälder.” 
(Agda) 
 
“...personlighetstyp, vad har man för temperament… det kan ju finnas psykisk ohälsa 
bakåt, eller man kan ha större benägenhet... Och man kan ha olika sårbarheter och det 
undersöker man också...”. (Vivianne) 
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“...de har inte lärt sig det vi normalt får i föräldraskapsförmågan i våra 
ryggsäckar...när vi blir uppfostrade av föräldrar som... samspelar med oss och knyter 
an så vi får något att stå på och något att gå tillbaks till som en trygg hamn. Det har 
inte de här mammorna fått och sen blir det ju jättejobbigt när man helt plötsligt ska bli 
mamma själv...”. (Linnea) 
 

Intervjupersonerna nämner normer i samhället som styr att kvinnan ska känna total lycka inför 
barnets ankomst och avsaknaden av den känslan skapar istället skuld- och skamkänslor hos 
henne. De nämner att den nyblivna mamman ser flera bilder på hur en nybliven mamma ska 
se ut genom sociala medier samt hur hon ska känna inför barnet och hur hon ska hinna med 
allt annat i livet. Bilderna tillsammans formar ett ideal kvinnan själv känner utifrån samhällets 
förväntningar som leder till att kvinnan ställer för höga krav på sig själv. Intervjupersonerna 
påpekar även att social utsatthet såsom dålig ekonomi, arbetslöshet, trassliga relationer och 
liknande kan öka risken för att hamna i en förlossningsdepression. 

 
“...Det är ju många som säger det att, man måste vara tillgänglig hela tiden, liksen, att 
man ska vara på ett speciellt sätt. Alla lägger ut lyckliga bilder, så att jag tror absolut 
att det påverkar... kanske man inte känner att man lever upp till det. Så det kan tror 
jag kan påverka negativt, det blir en press liksom. Att man ska vara så lycklig som 
nybliven mamma, och det är man ju inte alltid”. (Vivianne) 
 
“Jaa det är ju vad man har för egna fantasier om omgivningens förväntningar..” 
(Felicia) 
 
“…att man har det trassligt ekonomiskt.. inte har ett nätverk… allt som har med 
sociala komponenter att göra, svårt med bostad, att man har flera barn… men nätverk 
och ekonomi och om man har trassliga relation, ligger i skilsmässa eller har det dåligt 
med partnern eller att man är ensamstående såklart...” (Karin) 
 

Några av intervjupersonerna påpekar att historik av tidigare depressioner skulle kunna vara en 
bidragande orsak till förlossningsdepression. En historik av tidigare depressioner tyder på att 
kvinnan är mer sårbar för psykiska påfrestningar och därför mer mottaglig för en 
förlossningsdepression. Om kvinnan upphör med medicinering under graviditet, förlossning 
eller amning kan det medföra ytterligare exponering för sårbarhet, vilket flera av 
intervjupersonerna reflekterar över. Nästintill alla intervjupersoner nämner även att bipolaritet 
hos kvinnan skulle kunna öka risken att hon får en förlossningsdepression. Bipolaritet skulle 
kunna tyda på att kvinnans psyke är mer sårbart för ytterligare psykiska påfrestningar. 

 
“Att föda ett barn är en kroppslig och mental stress... En del har haft cancer och blivit 
friska och därför får barn. Så att man redan är lite nedsatt och har lite sämre försvar. 
… Det behöver ju inte bara vara allvarliga sjukdomar....Man har haft höga krav och 
inte hunnit med återhämtningen. Det blir ju en reaktion i kroppen…” (Agda)  
 
“..har man en historik av depression så tänker jag att man har en större sårbarhet så 
och lättare komma in i en förlossningsdepression.… har medicinerat ... och sen… 
avslutar det i samband med graviditet, förlossning..  amning…för att många som är 
psykiskt drabbade och äter mediciner... blir uppmanade från sin barnmorska att 
kanske vara lite restriktiv så att det inte ska riskera och ge några effekter på fostret...” 
(Veronika) 
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Intervjupersonerna belyser olika bidragande orsaker till en förlossningsdepression men 
samtliga betonar sårbarheten för påfrestningar som en bidragande orsak till att få en 
förlossningsdepression. Denna sårbarhet skulle utifrån intervjupersonerna kunna förstås som 
en följd av många olika aspekter. En av dessa är en bristfällig anknytning i mammans 
barndom. Havnesköld, Risholm & Mothander (2008) beskriver hur barnets anknytning 
påverkar hur han eller hon kommer interagera med sin omgivning och hantera motgångar 
längre fram. Varför en dålig anknytning i mammans barndom skulle kunna ses som en orsak 
till en förlossningsdepression skulle kunna bero på att hon har svårare att hantera psykiska 
påfrestningar och interagera med andra människor på grund av detta. Att få barn är en 
livsomställning och i och med sårbarheten hon har sen tidigare ökar därför risken att få 
förlossningsdepression. Som Linnea nämner om att kvinnorna inte får med sig 
föräldraskapsförmågan i sina ryggsäckar från anknytningen till sin egen mamma skulle därför 
kunna förstås med att hennes inre arbetsmodeller inte präglas av en god anknytning och hur 
en god föräldraförmåga ska se ut. När kvinnan själv blir mamma vet hon inte hur hon ska 
hantera situationen och tvivel kan uppstå vilket Agda belyste. Möjligtvis kan det göra henne 
extra sårbar i sin roll som mamma och risken för en förlossningsdepression ökar. 

 
I intervjuerna med kuratorerna framkommer det att den nyblivna mamman formar fantasier 
om omgivningen och hur man ska bete sig i sitt moderskap. Idealet om hur ett moderskap ska 
vara kan ses som en roll som den nyblivna mamman ska anta och leva upp till. När den 
nyblivna mamman inte känner att hon kan leva upp till de förväntningar som ställs mot 
moderskapsrollen kan hon ses som socialt avvikande (jfr. Berger & Luckmann, 1979; 
Jakobsson et al., 2010; Rokones & Hanssen, 2007). Det kan leda till att känslor av oro och 
upplevelse om att hon avviker från samhället. Detta skulle också kunna förstås som ett socialt 
problem som avviker från samhällets normer och värderingar (jfr. Meeuwisse och Swärd, 
2013). Skamkänslor kan därför uppstå med bakgrund mot att hon inte lever upp till sin 
moderskapsroll och stänger hon in eller gömmer undan dessa skamkänslor kan en psykisk 
ohälsa utvecklas. Scheff & Scheff & Starrin (2013) betonar att psykisk ohälsa kan bli en 
konsekvens av att gömma undan eller stänga inne skamkänslorna. Utifrån det, skulle en 
förlossningsdepression kunna bero på en kombination av den psykiska ohälsan och den 
mentala stressen att bli mamma, därav kan samhällets förväntningar på ett moderskap ses som 
en bidragande orsak. 
 
I resultatet framkommer det enligt de intervjuade kuratorerna att sociala faktorer i kvinnans 
omgivning såsom dålig ekonomi, trassliga relationer, arbetslöshet, problem med bostad, 
missbruk och våld kan vara orsaker till en förlossningsdepression. Dessa kan förstås som 
sociala problem som påverkar den nyblivna mamman oavsett om problematiken är hennes 
egen eller om den finns hos en nära familjemedlem. Om det är mamman själv eller någon i 
hennes närhet som har ett socialt problem så uppfattas hon alternativt hennes familj som 
avvikande från samhällets normer, värderingar och föreställningar, vilket kan leda till en 
emotionell utsatthet. Attityder som finns i samhället gentemot nyblivna mammor med social 
problematik kan tillsammans med mammans egna jämförelser med andra mammor bidra till 
känsla av underlägsenhet. Känslan av underlägsenhet innebär att känna sig sämre eller mindre 
duglig än andra och skapar då skamkänslor i relation till underlägsenheten (Dahlgren & 
Starrin, 2004). Skamkänslorna som då uppstår ökar därför risken för en psykisk ohälsa 
alternativt en ökad sårbarhet för psykiska påfrestningar hos kvinnan som kan bidra till en 
förlossningsdepression, genom att den växelverkar med andra bidragande orsaker.  
 
Andra bidragande orsaker som ger en förhöjd sårbarhet för psykiska påfrestningar som ökar 
risken för en förlossningsdepression skulle kunna vara olika personlighetstyper, ärftlighet, 
komplikationer vid förlossningen eller andra trauman vilket framkommer i resultatet. Även en 
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historik av tidigare depressioner eller bipolaritet är ytterligare exponering för en sårbarhet, 
vilket kan förstås som tendens till att få någon form av psykisk ohälsa igen. Denna sårbarhet 
skulle kunna förstås med att flera bidragande orsaker hos den nyblivna mamman ökar 
sårbarheten för psykiska påfrestningar och även sannolikheten för en förlossningsdepression. 
Däremot behöver inte de bidragande orsakerna vara avgörande för att en 
förlossningsdepression utvecklas utan vägs mot andra faktorer som verkar skyddande för 
mamman. De intervjuade kuratorerna menar att det därför kan bli svårt att avgöra vilka 
faktorer som kan vara utlösande för en förlossningsdepression och att det enbart går att 
spekulera i vad som kan ha bidragit till kvinnans situation.  

6.2 Symptom på förlossningsdepression 
Intervjupersonerna lyfter upp olika tankegångar och känslor som kvinnan har vid en 
förlossningsdepression, samt tydliga symptom som hon kan uppvisa. Majoriteten nämner 
saknaden av glädjen för barnet samt trötthet och även att kvinnan inte orkar med sin hygien. 
Vidare beskriver nästintill alla intervjupersoner psykosliknande vanföreställningar och 
automatiska tankar hos kvinnorna. I intervjuerna framgår det tydligt att kuratorerna skiljer på 
tankegångar och symptom, vidare skiljs även känslorna från vilka symptom som uppvisas. 
Kuratorerna nämner först tankegångar såsom tänk om något händer med barnet, tänk om jag 
gör fel eller nu måste jag göra det här för barnet. Som sedan leder till beskrivning av känslor 
som kan uppstå såsom exempelvis oro, dålig aptit och skam. Vilket slutligen leder till hur 
kuratorerna uppfattar de nyblivna mammornas symptom av sjukdomsbilden, exempelvis 
apati, håglöshet, isolering, suicid, gråter mycket och självkritiska tankar.  
 

“Kvinnorna säger att de egentligen är helt avstängda, de gör saker och ting på rutin 
bara... det har hela tiden känts som tvång att ”...nu måste jag göra det här”. Så de är 
väldigt låga...när hon känner att det inte finns någonting och hon vill inte ha det här 
barnet och den skam och skuld hon lägger på sig själv kring att hon inte kan ta till sig 
barnet så är det klart hon kan ta sitt liv.” (Linnea) 
 
“De är ju ofta apatiska och tar sig liksom inte för att söka hjälp själv… är de inte 
likgiltiga så är dom ledsna men en tyst sorg liksom.. och väldigt inåtvänd sorg...att 
dom inte kan fullgöra sin plikt som nybliven mamma,... att dom inte känner någon 
beskyddarinstinkt eller omvårdnadskänsla inför barnet...väldigt ofta att dom inte vill 
leva längre...egentligen inte i första hand dö utan bara komma undan och bara få vara 
ifred…“(Veronika) 
 
“... suicidtankar, självkritiska tankar, gråter mycket, humörsvängningar, sover dåligt, 
det är det vanligaste.” (Vivianne) 

 
Samtliga intervjupersoner beskrev kvinnan om hur hon uppfattades när hon har 
förlossningsdepression på olika sätt, i beskrivningarna kunde mönster såsom känslor, 
tankegångar och symptom som kvinnan uppvisar urskiljas. 
 
Tankegångarna och känslorna som framkommer i resultatet handlar till stor del om kvinnans 
moderskap och om relationen till barnet. Brembeck (1998) understryker att moderskap inte 
bara utgörs av biologiska faktorer som att ha ett barn, utan även om sociala faktorer såsom 
handlingar, känslor och omsorg som förväntas av en mamma. Den nyblivna mammans 
känslor och tankegångar kan förstås som att kvinnan känner sig misslyckad i sin roll som 
nybliven mamma och hon känner sig otillräcklig i de förväntningar som skapats av samhället. 
Oroskänslorna som de nyblivna mammorna med förlossningsdepression har, skulle kunna 
förstås som en följd av att de inte känner att de kan leva upp till de krav och förväntningar 
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som ställs på deras moderskap. Att den nyblivna mamman känner detta kan förstås som en 
rollkonflikt som uppstår och att hon då uppfattas som en social avvikelse. (jfr. Røkenes & 
Hanssen, 2007; Jacobsson et al., 2010) Oron som är ett symptom för förlossningsdepression 
skulle då kunna förstås som en följd av att hon inte upplever sig leva upp till sin 
moderskapsroll. 
 
Samtliga känslor, tankegångar och symptom som framkommer i resultatet skulle kunna ses 
som en ihopsatt bild av hur kvinnan uppfattas vid en förlossningsdepression. Detta kan förstås 
som en sjukdomsbild av förlossningsdepression. Utifrån dessa mönster går det lättare att 
urskilja att den nyblivna mamman går igenom en förlossningsdepression än en vanlig 
depression, eftersom en förlossningsdepression sker under en specifik tidpunkt och att 
tankegångarna ofta kretsar kring moderskapet. De vanföreställningar, automatiska tankarna 
och tankarna om att skada barnet skulle kunna ses som avvikande från vad som anses vara 
normalt i samhället och kan därför förstås som flera sociala problem hos den nyblivna 
mamman med förlossningsdepression. Sociala problemens nära koppling till skamkänslor är 
tidigare konstaterat och undangömda skamkänslor kan leda till psykisk ohälsa (Scheff & 
Starrin, 2013). Att kvinnan gömmer undan sina skamkänslor skulle kunna förstås med att hon 
uppvisar apati, likgiltighet, håglöshet, drar sig undan och har en inbunden sorg vilket, 
framkommer i resultatet, är vanligt vid en förlossningsdepression.  

6.3 Behandling för tillfrisknandet  
Samtliga kuratorer lyfter upp olika processer som bidrar till tillfriskningen och att även 
behandlingen som socionomen erbjuder är en del av tillfrisknandet. Några av 
intervjupersonerna hänvisar ibland kvinnorna till psykolog medan andra tar hand om ärendena 
själva oavsett svårighetsgrad av förlossningsdepressionen. Även om våra intervjupersoner 
arbetar som kuratorer på dagverksamhet, primärvård och familjecentral, arbetar de med 
kvinnor som är drabbade av förlossningsdepression på liknande sätt. Först görs en 
behovsinventering och sedan erbjuder kuratorerna behandling i form av samtalsterapi. 
Samtliga arbetar utifrån ett samhällsperspektiv som syftar till att normalisera kvinnornas 
känslor, tankar och symptom. Vidare tas även kvinnans omgivning i beaktning såsom hennes 
ekonomiska situation, relationer, tidigare erfarenheter, uppväxten, intressen, rutiner och 
sysselsättning. Majoriteten av intervjupersonerna arbetar även med kvinnans nätverk som en 
del av behandlingen. Nätverkets delaktighet sker ofta genom samtalsstöd med kuratorn i form 
av information, stöttning samt diskussion över vilken hjälp kvinnan kan tänkas behöva från 
sin omgivning. Vidare kan det handla om att informera om hur ett moderskap kan se ut i olika 
situationer och att sänka de krav som förväntas höra till rollen.  

 
“Det är ju terapi… Men sen är det ju att jobba med och lyssna, normalisera...Man 
pratar ju också om kroppens behov av återhämtning, och tittar på krav... jobba lite 
mer konkret det här med livsmål....” (Agda) 
 
“...vi tar hand om strukturen, det är viktigt att det är en struktur…vid djup 
depression…vi håller stukturen på förmiddagen, vi hjälper dom varje dag, vad gör du 
när du kommer hem?, hur ska det se ut? Kommer någon och hjälper dig? ...man tar en 
dag i taget…” (Karin) 
 
“...trygga upp... Att det alltid finns någon som tryggar barnet…och sen arbeta med 
känsla och förnuft, få henne att förstå att känslor och tankar inte är samma sak som 
verklighet.. egentligen ganska snarlikt hur man arbetar med ångest...nätverket.. 
mycket information, berättar vad är det som har hänt med eran familjemedlem.. hur 
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ser det ut, hur ser prognosen ut, vad kan ni förvänta er under den här tiden, hur kan ni 
agera på bästa sätt för att finnas där för henne... ” (Veronika) 

 
I resultatet framgår det att en del av kuratorns behandling är att finnas där som ett stöd, få 
mammorna att skilja mellan tankar och förnuft, se till att det finns någon som tryggar upp, 
normalisera, ge information, symptomlindring, få dem förstå sig själva, varför de mår som de 
gör, titta på deras egna visioner och mål. Detta skulle kunna förstås som ingående i kuratorns 
yrkesroll för kvinnans tillfrisknande. Kuratorernas roll i detta sammanhang är behandlare och 
i rollen förväntas de att stötta kvinnan samt erbjuda samtal och terapi (jfr. Jacobsson et al., 
2010). Kuratorerna lever upp till deras behandlarroll genom att trygga upp, normalisera, ge 
information, symptomlindring etc. Utöver att agera i en behandlarroll i 
tillfriskningsprocessen, skulle även kuratorns roll i tillfriskningsprocessen kunna ses som “en 
spindel i nätet”, eftersom kuratorerna erbjuder mer än bara samtal och terapi. I intervjuerna 
framkommer det att de kan följa med ner till förlossningen om det skulle behövas, de kan 
även hjälpa till med att trygga upp i hemmet samt samverka med andra professioner för att 
hjälpa kvinnan. 

 
Normaliseringsprocessen som kuratorerna erbjuder skulle kunna bidra till att kvinnans 
skamkänslor försvinner. Scheff & Starrin (2013) pratar om ett socialt stöd som kan hjälpa 
kvinnan med sociala problem att bli motiverad och normalisera hennes sociala 
problem.  Genom att normalisera kvinnans förlossningsdepression samt symptomen som hör 
till, kan hennes skamkänslor förmildras alternativt upphöra helt. Vidare skulle detta kunna 
innebära att de symptom som uppstått på grund av att hon stängt inne skamkänslorna, upphöra 
eftersom hon inte längre behöver känna sig avvikande från samhällets normer och 
värderingar. Scheff & Starrin (2013) pratar om obefriad och undangömd skam i relation till 
sociala problem, där personer döljer sin skam för att den skäms. Symptomen som beskrivits i 
tidigare avsnitt och som skulle kunna ses som konsekvenser av kvinnans skam är apati, 
likgiltighet, håglöshet, drar sig undan och har en inbunden sorg. Dessa symptom skulle därför 
kunna försvinna eftersom hon inte längre behöver känna skam. Vidare skulle även kuratorns 
normalisering av kvinnans situation och upplevelser få bort hennes skamkänslor kring att inte 
uppnå kraven på sitt moderskap. Vilket skulle kunna innebära att kuratorn stärker den 
nyblivna mammans känsla om hennes föräldraförmåga och sin moderskapsroll. Att få en 
stärkt bild av sig själv i sin moderskapsroll skulle kunna förstås som att rollkonflikten hon 
befunnit sig i tidigare upphör. Rollkonflikter kan uppstå när en person inte lever upp till 
förväntningarna till en roll och även om det är motstridiga förväntningar till samma roll 
(Røkenes & Hanssen, 2007). Normaliseringsprocessen som ingår i kuratorns behandling kan 
bidra till att kvinnans höga förväntningar på moderskapsrollen minskar och att en känsla av 
att kunna vara en bra mamma uppstår. 
 
Beroende på vad som uppfattas som ett socialt problem riktas det sociala arbetet till antingen 
individ-, grupp eller samhällsnivå (Meeuwisse & Swärd, 2006). När det gäller 
förlossningsdepression kan kuratorn arbeta på gruppnivå genom att involvera kvinnans 
nätverk. Kuratorns roll är även att stötta och förmedla nätverket vad de kan göra för att hjälpa 
den nyblivna mamman. Den information och samtalsstöd som kuratorn bidrar med förtydligar 
även nätverkets roll för tillfrisknandet för den nyblivna mamman. Mer om hur nätverket kan 
bidra till tillfrisknandet analyseras i nästa avsnitt. 

6.4 Andra betydande processer för tillfrisknandet 
Utöver kuratorernas behandling framkommer det i resultatet andra processer som bidrar till 
tillfrisknandet. Samtliga intervjupersoner nämner nätverket som en viktig aspekt i 
återhämtningen. Kuratorerna lyfter fram att nätverket kan hjälpa kvinnan med att avlasta henne 
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och stötta upp samt att normalisera situationen, på så sätt kan kvinnan fokusera mer på sig själv 
och sin återhämtning och barnet får en trygg miljö.  

 
“...Där kvinnan kan känna sig älskad och väldigt välkommen i sitt svärmorshem och 
sådana saker. Där kvinnor samlas, där svärmor och mor går ihop, och där är barnvakt 
så kvinnan kan sova och läkas...” (Felicia) 
 
“Ge kunskap om vad som händer i hjärnan vid en depression, varför blir det som det 
blir och vad nätverket kan göra för att stötta och backa upp mamman.., Viktigt är att 
mamman tränar sig i att lämna över barnet så att hon kan få den sömn som hon 
behöver. “(Linnea) 
 

Vidare nämns det flera andra processer som skulle kunna bidra till tillfriskningen som ger en 
trygghet eller ett lugn i kvinnans sammanhang. Några exempel som de beskriver är om 
kvinnan får bättre relationer med sina föräldrar eller om hon får en sysselsättning. Vidare kan 
en sysselsättning eller en balans i vardagen skapa ett lugn som bidrar till återhämtningen. 
Intervjupersonerna tar upp bidragande orsaker som kan vara dålig ekonomi, våld, missbruk, 
dåliga rutiner, medicinering, okunskap, motion, sysselsättning samt intressen. Om dessa 
faktorer förbättras för kvinnan, kan hennes oro som uppstått på grund av dem försvinna och 
hon kan därmed lägga sin energi på tillfriskningen. 
 

“Det beror ju på vad personen har för situation, vad den är orolig för... Så spelar det ju 
roll och underlättar det såklart om de problemen tas bort. Och är det 
ensamhetsproblematik är det ju att det finns fler stödpersoner som är involverade...” 
(Agda) 
 
“Först och främst inom normaliseringsprocessen, att inte skambelägga...Rutiner; Mat, 
motion, Sömn är ju dom här bas som vi står på hela tiden…” (Veronika) 
 
“...Sysselsättning...Vänner kanske intressen,...Men man ska hitta något som ger lite 
guldkant på tillvaron. Så att man får en bra balans. Om måsten, roliga saker, vila, 
aktivitet och återhämtning…” (Vivianne) 

 
I resultatet tydliggörs det att nätverket kan finnas där för kvinnan som en avlastning samt 
bidra till normaliseringsprocessen. Vidare kan nätverket hjälpa kvinnan att skapa rutiner och 
därmed ge utrymme för aktivering, genom att ta hand om barnet och ge kvinnan ledig tid till 
annat. Nätverket kan då agera som en trygg bas för kvinnan vilket flera av intervjupersonerna 
identifierar som en viktig del i tillfriskningsprocessen. Rollerna som individerna i nätverket 
utgör för tillfriskningsprocessen handlar om att normalisera, stötta, avlasta och trygga upp 
kvinnan, vilket påvisar deras betydelse för hennes tillfrisknande. Scheff och Starrin (2013) 
nämner att nätverket runt individen kan agera som ett socialt stöd och därav motivera den 
drabbade och normalisera det sociala problemet. I detta sammanhang kan den nyblivna 
mammans nätverk normalisera förlossningsdepressionen och därmed motivera kvinnan.  
 
Kuratorerna i Region Örebro Län nämner att kvinnans tillstånd skulle kunna förbättras om 
orsakerna som bidragit till hennes förlossningsdepression förändras eller upphör. Sådana 
orsaker kan vara dålig ekonomi, våld, missbruk, dålig relation till sina föräldrar, dåliga 
rutiner, medicinering, okunskap, motion, sysselsättning samt intressen (jfr. Meeuwisse och 
Swärd, 2013). Beroende på kvinnans personlighetsdrag, ärftlighet och liknande individuella 
faktorer, skulle vissa av hennes tankegångar och känslor som är förknippade med 
förlossningsdepressionen kunna ses som konsekvenser av hennes sociala problem. Om de 
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sociala problemen skulle åtgärdas kan det förstås som att orsakerna till kvinnans 
förlossningsdepression upphör eller förmildras på något sätt. Detta kan då även leda till att 
kvinnans känslor och tankegångar samt symptom mildras eller lugnas och om dessa förbättras 
så kan det ses som en process till tillfriskningen av förlossningsdepressionen, därför att oron, 
ilskan och skammen hon känt inför de sociala problemen förmildras och fokus kan läggas på 
välmående och henne själv.  

7. Slutsatser 
Studiens första frågeställning går att besvara genom att förstå att orsakerna till en 
förlossningsdepression är olika faktorer som ger en ökad sårbarhet för psykiska påfrestningar, 
vilka tillsammans ökar risken för en förlossningsdepression. Faktorer som kan orsaka en 
sårbarhet är dålig anknytning i kvinnans uppväxt eller att kvinnan inte lever upp till 
samhällets förväntningar på moderskapsrollen. Även sociala problem kan bidra till en 
utsatthet som skapar skamkänslor hos kvinnan och därför kan leda till en sårbarhet. Däremot 
ska det tydliggöras att de nämnda orsakerna inte behöver vara avgörande för en 
förlossningsdepression. 
  
Den andra frågeställningen besvaras genom kuratorernas beskrivelse om mammans 
tankegångar, känslor och symptom som kan förstås som en rollkonflikt som uppstår när den 
nyblivna mamman inte kan uppnå kraven på moderskapsrollen. Kuratorernas beskrivelse kan 
även förstås som en del av sjukdomsbilden och som en konsekvens av den förträngda 
skammen som skapas av hennes symptom. 
 
Den sista frågeställningen besvaras genom hur kuratorerna beskriver tillfriskningsprocessen 
som kan delas in i två delar, kuratorernas behandling och andra faktorer som kan bidra till 
återhämtningen. Kuratorernas behandling mot förlossningsdepression går att förstås som en 
normaliseringsprocess där kvinnan stärks och hennes symptom lindras. Kuratorerna får 
därmed en viktig roll i tillfriskningsprocessen eftersom de har möjlighet att trygga upp 
kvinnan på flera sätt än att bara erbjuda behandling för den enskilda mamman. Andra 
processer som kan bidra till tillfrisknandet är nätverket. Individerna i nätverket har en 
betydelse för tillfrisknandet genom att normalisera, stötta, avlasta och trygga upp kvinnan. 
Vidare kan upphörandet eller förmildrande av sociala problem förstås som en del av 
tillfriskningsprocessen genom att orosmomenten hos kvinnan avtar och de känslor och tankar 
hon haft förknippade med de sociala problemen upphör. Upphör sociala problem kan fokus 
läggas på välmående och henne själv. 

8. Diskussion 
Alla orsaker som kartlagts i studien, bidrar till en sårbarhet eller skamkänslor som därav kan 
ligga till grund för en förlossningsdepression. Egentligen är det kanske inte orsakerna i sig, 
såsom anknytningsproblem eller sociala problem, som är det som ligger till grund för 
förlossningsdepression utan det är konsekvenserna av dessa som bidrar, det vill säga 
sårbarheten eller skamkänslorna. Skulle inte skamkänslorna eller sårbarheten uppstå, kan det 
vara så att risken för en förlossningsdepression uppstår inte är lika stor. Vidare kan faktorerna 
som uppmärksammats i studien inte behöver vara avgörande för en förlossningsdepression. 
Alla människor är olika, med olika erfarenheter i bagaget och därför är det svårt att säga att en 
kvinna som har olika faktorer som ses som bidragande, kommer utveckla en 
förlossningsdepression. Det finns hela tiden faktorer i kvinnans omgivning som kan minska 
risken för en förlossningsdepression genom att de skyddar. Även om en kartläggning av olika 
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orsaker kan hjälpa barnmorskor att vara uppmärksamma på om det finns en risk för en 
förlossningsdepression, kan det också vara problematiskt att “dra alla över en kam”. Att vara 
drabbad av förlossningsdepression är redan stigmatiserande i samhället och en kartläggning 
om vad som orsakar en förlossningsdepression kan därför leda till ytterligare stigmatisering 
för de kvinnor som får förlossningsdepression men inte befinner sig inom ramen för att kunna 
få det. Däremot ser vi ändå fler fördelar med en kartläggning av orsakerna för att barnmorskor 
ska kunna vara uppmärksamma på de kvinnor som riskerar att utveckla en 
förlossningsdepression och för att de ska kunna fångas upp i ett tidigt stadie. 
  
Kuratorernas syn på den nyblivna mammans symptom kan ses som en kombination av flera 
aspekter, hur vissa symptom utlöser eller bidrar till andra symptom och hur de därmed 
påverkar varandra. Försvinner ett symptom genom behandling eller andra processer, kan även 
andra symptom upphöra. Kuratorernas identifiering och behandling av kvinnans tankegångar, 
känslor och orsaker till symptom skulle kunna innebära att alla symptom försvinner. 
Anledningen till att vi har inkluderat känslor och tankegångar vid en förlossningsdepression 
är för att alla kvinnor inte uppvisar symptom. De visar inte heller samma symptom, därför blir 
det inte en sjukdomsbild utan flera. Vissa kanske rentav inte vågar uttrycka sina tankar och 
känslor och därför inte uppmärksammas och erbjuds stöd redan från BVC. Genom att ha med 
tankegångar och känslor kan flera kvinnor med förlossningsdepression inkluderas i 
sjukdomsbilden.  
 
Eftersom kuratorerna erbjuder mer än bara samtalsterapi, kan de möta kvinnan utifrån hennes 
individuella behov. Kuratorns möjlighet att hjälpa kvinnan med praktiska saker eller utforma 
rutiner åt henne, kan bidra positivt till hennes återhämtning. En kurator ser inte bara kvinnans 
psykologiska tillstånd i behandlingen utan även vilka resurser hon har i sin omgivning och hur 
hennes vardag ser ut för att trygga upp på alla delar. Precis som kuratorn, kan nätverket finnas 
där och stötta, avlasta, normalisera och motivera kvinnan, därmed vara en viktig del i 
återhämtningen. Har inte den nyblivna mamman ett tryggt nätverk runt sig, har hon ingen som 
kan finnas där för henne i vardagen och trygga upp. Därför är det viktigt att kuratorn arbetar 
med nätverket för att ge dem kunskap att finnas där för den nyblivna mamman.  
 
I analysen framgår det att känslor av att inte leva upp till samhällets förväntningar på ett 
moderskap kan bidra till att få en förlossningsdepression enligt kuratorerna. Därför är 
normalisering av kvinnans symptom en viktig del i tillfriskningen, att kvinnan känner att hon 
duger och är en kompetent mamma. Att sträva mot realistiska krav på ett moderskap och en 
normalisering av förlossningsdepression skulle inte bara kunna göra det lättare för kvinnor att 
identifiera symptom på en förlossningsdepression och söka hjälp för den utan även förebygga 
förlossningsdepression. Sänks kraven på ett moderskap så kan den nyblivna mamman uppleva 
att hon duger och känslor av att vara avvikande uppstår inte. 
 
Det som framförallt skiljer vår studie med tidigare forskning är disciplinerna. Vi har utgått 
från socialt arbete och strävat efter en helhetsbild av förlossningsdepression medan tidigare 
forskning använt sig av psykologiskt eller medicinskt perspektiv. Utifrån helhetsbilden har vi 
lyckats identifiera tankar, känslor och symptom som hör till sjukdomsbilden. Dessa återfinns 
även i tidigare forskning men inte med en fördjupad förståelse som denna studie medför. Det 
som även överensstämmer med tidigare forskning är orsakerna till förlossningsdepression 
men att vår studie förmedlar en förståelse kring hur dessa kan orsaka en 
förlossningsdepression. En skillnad som identifierades var däremot tidigare forsknings fokus 
på kvinnans anknytning till barnet medan vår studie lyfter fram kvinnans anknytning till sin 
egen mamma som en bidragande orsak till förlossningsdepression. Medan tidigare forskning 
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lyfter fram psykoterapi och antidepressiva mediciner som vanligaste behandlingsmetoderna 
visar vårt resultat att det finns andra aspekter, utöver behandling, som bidrar till 
tillfriskningen.  
 
Resultatet visar att det finns kuratorer som kommer i kontakt med förlossningsdepression och 
inte endast BVC-sköterskor eller mödravården. Förlossningsdepression är ett problemområde 
som tidigare forskats om, endast utifrån medicinsk och psykologisk disciplin, men med denna 
studie visar vi även att detta är ett problemområde som berör socialt arbete. Studien är 
relevant för socialt arbete eftersom den uppmärksammar de nyblivna mammorna utifrån ett 
annat perspektiv än vad tidigare forskning använt. Socialt arbete ser människan både utifrån 
individen men också i sitt sociala sammanhang. Vårt resultat bidrar till en förståelse för 
fenomenet utifrån en kurator som har ett annat synsätt på förlossningsdepression än vad andra 
professioner har. Vidare visar resultatet att kuratorer gör mer än att bara behandla och bidrar 
då till en djupare förståelse för att socialt arbete bedrivs på flera olika nivåer. Det kan riktas åt 
den nyblivna mamman, partnern hon lever med och även nätverket runt om henne. Resultatet 
visar även kuratorns upplevda roll i tillfriskningsprocessen för den nyblivna mamman. Deras 
arbetssätt visar även att de försöker förstå den nyblivna mamman i hennes sammanhang och 
normalisera hennes tankar och känslor kring moderskapet. Eftersom våra respondenter är 
yrkesverksamma socionomer och vår studie syftar till att undersöka kuratorernas arbets- och 
synsätt runt förlossningsdepression, skapar det relevans för socialt arbete. Våra resultat 
uppmärksammar att förlossningsdepression är något som socialt arbete berör och behandlar på 
ett annorlunda sätt än andra professioner.  

 
Det sociala arbetet inspireras bland annat utifrån psykologiska teorier för att förklara olika 
sociala problem, som exempelvis utvecklingspsykologi, diagnos och behandling (Levin & 
Lindén, 2006). Det sociala arbetet ska ständigt värdera vilka teorier som är mest lämpliga för 
att försöka förklara eller förstå människan. Till viss del kan psykologiska förklaringar bidra 
till förståelse för människan, men socialarbetaren ska alltid ta hänsyn till individens 
omgivning och sammanhang (Levin & Lindén, 2006). Vi har valt några psykologiska teorier 
för att uppnå förståelse för vår empiri, detta eftersom vissa resultat behöver förklaras på det 
sättet. Sedan för att skapa en helhetsbild av fenomenet har vi analyserat mer än bara 
individens psykologiska aspekt. Vi använde oss av till viss del av psykologisk teori för att 
förstå och förklara den nyblivna mammans anknytning till sin egen förälder som sedan kunde 
vara en bidragande orsak till hennes förlossningsdepression.  

 
De brister vi identifierat i denna studie är dels att vi bara studerat kuratorers perspektiv på 
förlossningsdepression medan det kan finnas andra yrkesverksamma socionomer som 
kommer i kontakt med fenomenet. Därav kan inte studien uttala sig om hur socialt arbete i 
stort kommer i kontakt med fenomenet. Vidare har vi bara studerat kuratorer i Örebro län 
vilket innebär att vi inte kan generalisera vårt resultat. Vår förförståelse har även en betydelse 
i studiens utformning och kan därför påverkat resultatet till viss del. En kvantitativ 
forskningsmetod i denna studie hade möjligtvis kunnat undvika dessa brister men då hade 
studien inte medfört den fördjupade förståelsen av fenomenet. En styrka i studien är dess 
datamättnad som säkerställts genom ytterligare intervjuer, som innebär att vi fått tillräckligt 
med information för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 
Vi upplever att förlossningsdepression är ett område där lite forskning har gjorts, därför är det 
motiverat att studera fenomenet ytterligare. Utifrån studiens resultat, identifierades ett behov 
av ytterligare forskning som studerar tillfrisknandeprocessen för förlossningsdepression 
utifrån kvinnors egna perspektiv. Motivering till det är att vår studie visar på att behandling 
enbart är en del av återhämtningen och att den består av andra processer också. Ytterligare 
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forskning om tillfrisknandet skulle kunna bidra till kunskap och ett utvecklat arbetssätt för 
socionomer hur de kan hjälpa dessa kvinnor. Eftersom det finns begränsat med studier om 
kuratorers perspektiv på förlossningsdepression ser vi ett behov av ytterligare forskning om 
förlossningsdepression utifrån sociala arbetets disciplin, eftersom denna studie visar att det är 
ett fenomen som kuratorer i Region Örebro Län kommer i kontakt med. Sådan forskning 
skulle kunna bidra till ett tydligare arbetssätt för hur socionomer behandlar de nyblivna 
mammorna.  
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 
Förlossningsdepression 

 
Inledning: 

1. Studenterna presenterar sig själva och studien 
2. Skulle du vilja berätta lite om dig själv och din yrkesroll? 
3. Vilken eller vilka utbildningar har du? 

Förlossningsdepression 
4. Hur många gånger har du kommit i kontakt med någon som har eller har haft 

förlossningsdepression, både i din yrkesroll och privat? 
5. Kan du beskriva hur det kan gå till när en kvinna söker hjälp hos er för eventuell 

förlossningsdepression? 
6. Vilka känslor kan uppstå hos modern vid en depression? 
7. Vilka symptom kan modern uppvisa vid förlossningsdepression? 

 
Bidragande orsaker 

8. När det kommer till faktorer bakom förlossningsdepression och om vi delar upp de 
i biologiska, sociala, medicinska eller psykologiska faktorer. Om vi då börjar med 
de biologiska faktorerna vad kan du identifiera ligga bakom? 

9. Sociala faktorer?  
10. I vilken mån tror du att samhällets föreställningar om moderskap kan bidra till en 

förlossningsdepression? 
11. Medicinska? 
12. Psykologiska faktorer? 
13. Kan det finnas ytterligare? 

 
Behandling 

14. Vad kan din yrkesroll göra för att hjälpa nyblivna mödrar med 
förlossningsdepression? 

15. Hur behandlar ni förlossningsdepression? 
16. Om inte, hur tänker ni kring behandling mot förlossningsdepression? 
17. Vilka konsekvenser kan hända om hon inte får behandling? 
18. På vilket sätt tror du att socialt arbete skulle kunna bidra till tillfriskningen? 

 
Process till tillfrisknande 

19. Utöver er behandling vilka andra kan bidra till tillfrisknandet? 
20. Finns det andra processer som kan vara betydande för tillfrisknandet? 
21. Hur ser samarbetet ut mellan er och bvc-sköterskor eller psykologer för 

mammorna? 
 
22. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
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10.2 Bilaga 2 
 

Information kring deltagande i C-uppsats  
Projektansvarige: 
Ida Bergvall 
070 298 52 62 
ida_bergwall@hotmail.com 
 
Hanna Lindfors 
073 686 69 33 
Hannalindfors_@hotmail.com 
 
Institution:  
Örebro universitet, Institution för juridik, psykologi och socialt arbete 
 
Informationskravet:  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.  
 

Ø Denna studie har som avsikt att undersöka kuratorers upplevelse av 
förlossningsdepression hos klienter med fokus på riskfaktorer, symtom och 
behandling.  

 
Ø Tidigare forskning som belyst förlossningsdepression har framförallt skett inom det 

medicinska eller psykologiska området och därför ser vi det som gynnsamt att studera 
fenomenet utifrån synsätt inom socialt arbete. Genom att studera 
förlossningsdepression utifrån ett synsätt inom socialt arbete kan vi dels se i vilken 
mån de olika akademiska områdena överensstämmer med varandra, dels om en 
ytterligare förståelse kring fenomenet kan identifieras och dels om förståelsen kring 
fenomenet går att förstås på ett annat sätt än vad tidigare forskning påvisat. Dessutom 
kan denna studie öka vår förståelse för hur yrkesverksamma inom socialt arbete 
behandlar förlossningsdepression.  

 
Ø Empirin för denna studie kommer att samlas in genom kvalitativa intervjuer med 

kuratorer, tanken är att dessa kommer att spelas in för att sedan transkriberas till 
skriven text men vi är öppna för att göra undantag ifall det önskas från kuratorerna. 
Intervjuerna kommer sedan analyseras med en tolkande ansats utifrån vissa teman 
såsom; riskfaktorer, symtom, behandling, samhället syn. Därefter kommer slutsatser 
dras som sedan jämförs med tidigare forskning.  

 
 
Samtyckeskravet:  
Deltagarna i denna studie har själva rätt att bestämma över sin medverkan. 

Ø De som medverkar i undersökningen har rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de deltar i studien. Dessutom har deltagarna möjlighet att avbryta 
sin medverkan, under studiens gång, utan att det medför negativa följder för dem.  
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Ø Vi har valt att inhämta skriftligt samtycke från alla deltagare, se sida 3. Däremot 
kommer samtycket kunna dras tillbaka med omedelbar verkan om deltagaren önskar. 
 

Konfidentialitetskravet: 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på̊ ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Ø I studien kommer även hänsyn tas till om deltagarna vill vara anonyma. Vi har som 
önskemål att kunna ange den deltagandes yrkesroll och arbetsplats men är öppna för 
undantag. 

Ø Vi kommer lämna intyg (se sida 3) till alla deltagare om att vi kommer ha 
tystnadsplikt gällande deltagarnas identifierbara uppgifter utöver yrkesbenämning och 
vårdcentralens namn. Vill inte deltagaren att vi lämnar ut dessa uppgifter i studien 
gäller även vårt intyg för det. 
 

Ø Vi kommer lagra allt insamlat material på ett USB-minne där vi avidentifierat 
materialet att det inte går att koppla till specifika deltagare. USB-minnet kommer vi att 
förvara på en säker plats så att obehöriga inte kommer åt den.  

 
Ø Samtyckesblanketten kommer att scannas in på datorn för att sedan läggas in i USB-

minnet. Blanketten i pappersform kommer sedan att förstöras 
 

 
Nyttjandekravet: 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  
 

Ø Materialet vi samlar in från deltagarna kommer enbart användas för 
forskningsändamål. De transkriberade intervjuerna kommer att förstöras i samband 
med att denna studie är färdigställd. 
 

Övrigt: 
 

Ø Deltagarna i denna studie kommer få ta del av tolkningar och eventuella etiskt 
känsliga avsnitt innan studien publiceras. Detta för att ge deltagarna möjlighet att ge 
respons på avsnitten samt se till att vi inte missförstått deras material. 
 

Ø Vi kommer även låta deltagarna ta del av den slutliga C-uppsatsen. 
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Samtyckesblankett och intyg om 
tystnadsplikt 

 
 

 
 
Tystnadsplikt 
Härmed intygar personerna bakom studien att vi kommer ha tystnadsplikt gällande 
deltagarnas identifierbara uppgifter utöver arbetsplats och yrkesroll. Har deltagaren angivit 
ovan att han eller hon inte vill att studien anger yrkesroll och arbetsplats, gäller intyget även 
för det. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samtycke: 
Härmed samtycker jag till att delta i 
studien samt intygar att jag tagit del av 
studiens förhandsinformation: 
 
 
 
 
Underskrift                          Datum 
 
 
 
 
 
Namnförtydligande 

Anonym: 
Det är okej att studien anger arbetsplats och 
vilken yrkesroll jag har: 
	
☐	Ja 
	

☐	Nej	
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