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Abstrakt 
 

Postpartumdepression drabbar ca 13% av alla nyförlösta kvinnor i Sverige och 

västvärlden, endast 2% identifieras. Det är ett internationellt folkhälsoproblem 

som ökat. Syftet med studien var att undersöka om kvinnan har fått information 

om postpartumdepression i samband med graviditet samt undersöka behovet 

och tillfredsställelsen av given information. En kvantitativ enkätstudie 

genomfördes på nordöstra Skånes mödravårdscentraler. Svaren på webbenkäter 

samt pappersenkäter analyserades med deskriptiv och analytisk statistik. 

Resultatet visade att 59,2% av kvinnorna fått information om 

postpartumdepression under och/eller efter graviditet, trots att 91,5% av 

kvinnorna hade ett stort behov av information. Kvinnor med lågt KASAM var 

mindre tillfredsställda med informationen än de med högt KASAM. Slutsatsen 

blev att alltför många kvinnor upplevde att de fått för lite information om 

postpartumdepression, detta trots att behovet av denna information var stort. 
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Problembeskrivning 

Postpartumdepression är ett internationellt folkhälsoproblem som ökat och de senaste åren har 

postpartumdepression kommit att bli den mest vanliga komplikationen efter förlossning i 

västvärlden (Oates, Cox, Neema, Asten, Glangeaud-Freudenthal & Figueiredo, 2004). I en 

svensk studie framkom att endast två procent av alla mödrar som var deprimerade 

identifierades på barnavårdscentralen, BVC, tre månader efter förlossning (Bågedahl-

Strindlund & Monsen-Börjesson, 1998). En orsak kan vara att nyblivna mödrar sällan avslöjar 

sina känslomässiga svårigheter, eftersom de är rädda för att ”inte duga” som mödrar (Brown 

& Lumley, 2000).  

 

Det är inte enbart modern som påverkas av en postpartumdepression utan även moderns 

relation/anknytning till barnet som i förlängningen kan påverka barnet negativt (Weissman, 

Feder & Pilowsky, 2004; Wickberg & Hwang, 2001; 2003). Negativa effekter förekommer 

även i relationen till partnern och för kvinnans egen hälsa (Wickberg & Hwang, 2001; 2003). 

Det är av vikt att föräldraparet har en utomstående kontakt som känner kvinnan och där det 

finns ett förtroende, detta för att föräldraparet ska kunna våga berätta om hur de känner och 

mår (Brealey, Hewitt, Green, Morrell & Gilbody, 2010). Information till föräldraparet om 

risken att drabbas av en postpartumdepression är av vikt för att öka medvetenheten hos 

föräldraparet. Med ökad medvetenhet om postpartumdepression kan rädslan för att våga söka 

hjälp minska. 

 

Bakgrund 

Det råder en viss mystik kring barnafödande. Många kvinnor funderar på sin egen förmåga att 

föda barn, en fråga som inte kan besvaras förrän hon själv fött barn. Att föda är inte bara en 

fysiologisk utan också en mental process. Under graviditeten sker en mognad hos kvinnan 

som syftar till att förbereda henne på att bli mamma (Sjögren, 2005). Barnafödande uppfattas 

i de flesta kulturer som en glädjefylld händelse. Att bli förälder förknippas med 

självförverkligande och hopp om framtiden. En del kvinnor känner sig dock känslomässigt 

labila, oroliga och nedstämda under den första tiden efter förlossningen. De känner sig inte 

tillräckligt förberedda och upplever inte att de har det stöd som behövs för att klara av alla de 

nya uppgifter som det innebär att vara förälder. Det finns en fara att nyblivna mödrars tecken 

på psykisk ohälsa bagatelliseras, något som ”hör till” eller ”går över” (Wickberg & Hwang, 

2003).  



 

3 

 

Postpartum blues, depression och psykos 

Tiden efter förlossningen kan för många mödrar innebära en period av ökad psykologisk 

sårbarhet. Denna sårbarhet kan visa sig i ett brett spektrum av reaktioner (Wickberg & 

Hwang, 2003). Postpartumblues är en övergående emotionell obalans under de första dagarna 

efter förlossningen som varar i ett till två dygn. Denna emotionella obalans uttrycker sig som 

irritabilitet, närhet till gråt och sömnrubbningar hos 50-80% av alla nyförlösta mödrar. Blues 

är en vanlig och övergående reaktion, men ska ses som ett varningstecken om tillståndet inte 

går över vilket då kan utvecklas till postpartumdepression (Henshaw, Foreman & Cox, 2004; 

Wickberg & Hwang, 2003). Postpartumdepression drabbar ca 13 % av alla nyförlösta kvinnor 

i Sverige samt i andra västländer (Wickberg & Hwang, 2003). Incidenstalen varierar i olika 

studier mellan 8-15% (SFOG, 2008). Enligt Wickberg och Hwang (2003) skiljer sig inte 

denna depression ifrån en vanlig depression. Det som är unikt är när den inträffar det vill säga 

efter barnafödande. Depressionen kännetecknas av 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 moder, känslor av tomhet och känslor om att inte ”vara sig själv” dominerar. 

Andra vanliga reaktioner är svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut samt brist på 

energi och extrem trötthet. En del mödrar upplever att de tappat kontrollen över tillvaron. Den 

allvarligaste formen av psykisk ohälsa i samband med barnafödande är postpartumpsykos 

som är en akut psykotisk reaktion som kräver sjukhusvård. Postpartumpsykos är sällsynt och 

drabbar en till två mödrar av 1000 förlösta per år (a.a).   

 

Riskfaktorer för att utveckla postpartumdepression 

Flera studier visar att risken att utveckla postpartumdepression ökar om kvinnan haft en 

depression före sin graviditet (Bloch, Rotenberg, Koren & Klein, 2006; Boyce, 2005; Bülent, 

Ûnalan, Cifcili, Cebeci & Sarper, 2008; Sydsjö, 2005). I Bloch et. al (2006) studie framkom 

att en annan riskfaktor för utvecklandet av postpartumdepression är om kvinnan har eller har 

haft en depressionshistoria inom familjen (a.a). Största riskfaktorn för att utveckla 

postpartumdepression är däremot depression under graviditet tillsammans med tidigare 

depressionshistoria (Milogrom et. al, 2008). Om kvinnan upplevt en eller flera stressfulla 

livshändelser året före sin graviditet föreligger också en ökad risk för postpartumdepression 

(Boyce, 2005; Milogrom et. al, 2008; Rubertsson, Waldenström, Wickberg, Rådestad & 

Hildningsson, 2005). Stressfulla livshändelser definieras enligt Rubertsson et. al (2005) som; 

allvarlig sjukdom hos någon i familjen, skilsmässa, ekonomiska problem, arbetslöshet och 

traumatisk förlossning. Andra riskfaktorer är genomgången svår förlossning eller ett 
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kejsarsnitt, likaså om kvinnan inte kan amma sitt barn (Downie et. al, 2003). Om kvinnan 

upplever ett bristande socialt stöd från sin partner (Milogrom et. al, 2008; Rubertsson et. al, 

2005) men också hur hela livssituationen kring kvinnan ser ut, hur förhållandet till partnern 

är, om kvinnan har någon hon kan anförtro sig åt och som hon känner stöd från, såsom 

partner, vänner eller egen familj spelar även detta en stor roll för risken att drabbas (Sydsjö, 

2005). Sömnstörningar och trötthet hos modern relaterat till spädbarnets sömnsvårigheter var 

enligt Kendall-Tackett (2007) också en riskfaktor. Enligt Sydsjö (2005) löper kvinnan större 

risk att drabbas av postpartumdepression om det förekommer en eller flera riskfaktorer i 

kvinnans liv som i större eller mindre utsträckning samverkar till att öka risken. Hälften av 

kvinnorna med tidigare postpartumdepression riskerar att drabbas också då de får nästa barn 

enligt Sydsjö (2005). 

 

Konsekvenser av postpartumdepression 

Enligt Wickberg (2005) kan konsekvenserna för kvinnan vid en postpartumdepression vara att 

hon inte får uppleva perioden som nybliven moder utan att hon går miste om denna tid. 

Wickberg och Hwang (2003) skriver att den viktiga bindningen mellan mor och barn som 

grundläggs i perioden efter förlossningen blir störd. Kvinnan med postpartumdepression har 

svårare att vara lyhörd för barnets känslor och behov men har även svårt att förmedla egna 

känslor till barnet. Det har framkommit att deprimerade kvinnor ägnar mindre tid till att 

kommunicera verbalt och fysiskt med sina barn än icke deprimerade. Barnets utveckling av 

känsloliv och beteende påverkas negativt om modern har en postpartumdepression (a.a).    

 

Förebyggande insatser 

Basprogrammet i mödrahälsovården för gravida kvinnor består av ett besöksprogram som är 

individuellt anpassat till varje enskild kvinna med hänsyn till bland annat kvinnans hereditet, 

sjukhistoria, livsstil och sociala situation. Om graviditeten förväntas fortgå helt normalt så 

erbjuds kvinnan som förstföderska tio besök hos barnmorska och en omföderska sju besök 

(SFOG, 2008). Med hjälp av basprogrammet identifieras graviditetsrelaterade besvär samt 

medicinska och fysiska tillstånd. Att hitta de kvinnor som har svårare att anpassa sig till den 

nya livssituationen under graviditet och som nybliven moder är mer problematisk (Berglund 

& Lindmark, 1999). Enligt socialstyrelsen skall basprogrammet innehålla både medicinsk och 

psykosocial vård (Socialstyrelsen 1996:7). Att behandla psykisk ohälsa hos blivande och 

nyblivna mödrar kan med fördel påbörjas redan under graviditeten genom det psykosociala 

basprogrammet. Vid barnmorskans inskrivningssamtal på mödravårdscentralen, MVC, kan 
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barnmorskan få en bild av kvinnans psykiska- och sociala hälsa (Rydén & Wickberg, 1997). 

Det psykosociala basprogrammet har utformats med vetskap om att psykosocial belastning 

innebär risker för mor och barn och att tidig intervention är viktig (SFOG, 2009).  

 

Information 

Enligt Socialstyrelsen (2010) skall varje kvinna ges individuellt anpassad information och 

barnmorskan skall ta hänsyn till kvinnas förutsättningar och behov av information. 

Informationen bör ges i dialog med kvinnan och utifrån hennes erfarenhet, hälsotillstånd, 

kulturell och språklig bakgrund. Barnmorskans förmåga att kommunicera på ett sätt som 

skapar en trygg och god relation är en viktig förutsättning för att kvinnan skall känna tillit till 

informationen som ges. Bemötandet och relationen mellan kvinnan och barnmorskan har 

betydelse för hur kvinnan tar emot informationen. Viktigt är också att barnmorskan bör följa 

upp och försäkra sig om att kvinnan tagit emot och förstått informationen samt vara lyhörd för 

outtalade frågor. Genom att barnmorskan även ger möjlighet till partner eller anhörig att delta 

vid besök och information på MVC, involveras tidigt den person i kvinnas närhet som kan 

vara hennes stöd (a.a). 

 

Identifiering av postpartumdepression och använda instrument 

I Skåne får kvinnan som nyligen fått barn fylla i en självskattningsskala, EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale), som enligt Cox, Holden och Sagovsky (1987) är till för att 

upptäcka depressiva symtom hos kvinnor postpartum. Denna skattning för 

postpartumdepression görs på BVC, ca tre månader postpartum. EPDS har tio frågor om hur 

kvinnan upplever att hon mår just vid ifyllandet av testet och de senaste sju dagarna (a.a). 

Kvinnan erbjuds tät kontakt med BVC efter barnets födelse, men forskning har dock visat att 

även om kontakterna är många, uppmärksammas endast två procent av kvinnorna med tecken 

på postpartumdepression. Förklaringen kan vara brist på strukturerade metoder samt fokus på 

fysisk hälsa och på barnets välbefinnande snarare än på moderns (Medicinska 

forskningsrådet, 1999). I en svensk studie av Waldenström & Nilsson (1993), har det visat sig 

inte vara helt enkelt att identifiera de kvinnor som är i behov av stöd under graviditeten. Med 

bättre metoder för att kunna identifiera vilka kvinnor som är i behov av stöd skulle vården 

kunna förbättras och individualiseras (a.a). I en annan svensk studie påvisas vikten av att 

tidigt kunna identifiera kvinnor i riskzonen för postpartumdepression (Sjöström, Langius - 

Eklöf & Hjertberg, 2004). I en studie där 3000 gravida kvinnor deltog visade att åtta procent 

hade tecken på depression under graviditeten och hälften av dessa kvinnor sedan utvecklade 
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postpartumdepression (Rubertsson et. al, 2005). SFOG (2008) skriver att det hittills inte finns 

något validerat screeningsinstrument för användning att upptäcka depression under graviditet, 

men valideringsstudier pågår. I identifieringen av kvinnor i riskzonen för 

postpartumdepression visar studien av Sjöström et. al (2004) att instrumentet KASAM 

(Känsla Av SAMmanhang) är ett bra instrument att använda för att identifiera dessa kvinnor.  

 

Instrumentet - KASAM 

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, som var professor i medicinsk sociologi 

vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. På 1970-talet studerade 

Antonovsky bland annat hur ett antal kvinnor anpassade sig till klimakteriet och hur de 

förmådde att bevara sin hälsa. Fynden resulterade i frågeställningen om vad det är som gör att 

människor blir och förblir friska. Antonovskys svar på denna frågeställning var KASAM 

(Känsla Av SAMmanhang). KASAM utarbetades till ett livsfrågeformulär (Antonovsky, 

1993; 2005).  KASAM mäter individens upplevelse och delaktighet i omgivningen med hjälp 

av tre olika dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är en 

grundläggande upplevelse av det som sker i och utanför individen. Upplevelsen bör vara 

förutsägbar, begriplig och strukturerad. En människa med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att de upplevelser som han eller hon kommer att möta i framtiden är 

förutsägbara, eller att de, när de kommer som överraskningar åtminstone går att ordna och 

förklara. Hanterbarhet är den grad till vilken personen upplever att det finns resurser till ens 

förfogande. Med hjälp av resurserna kan personen möta de krav som ställs av de stimuli som 

personen möts av. En person med hög känsla av hanterbarhet har lättare att hantera och gå 

igenom olyckliga saker som händer i livet samt kan uppleva livets skeenden som erfarenheter 

och utmaningar. Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning personen känner att livet har en 

känslomässig innebörd och att de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 

investera energi och engagemang i. En person med hög känsla av meningsfullhet har 

förmågan att konfronteras med utmaningar och söka meningen i den. Det är centralt att 

människan upplever sitt liv som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Han hävdar att dessa 

tre dimensioner är oupplösligt sammanflätade med varandra och att det är styrkan av dessa tre 

dimensioner som gemensamt styr vilken nivå av KASAM en människa har. Nivån på 

KASAM fluktuerar något upp och ner fram till 20 års ålder för att därefter förbli konstant 

(Antonovsky, 2005).  
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För att den blivande mamman skall kunna få information/kunskap om det psykosociala 

tillståndet som kan drabba kvinnan under och efter graviditet anser författarna att kvinnans 

informationsbehov om ämnet bör undersökas. Då inga tidigare studier är gjorda på 

informationsbehovet samt tillfredsställelse av den givna informationen om 

postpartumdepression. Med en ökad kunskap och information hos de blivande mödrarna 

skulle medvetenheten kring ämnet kanske öka och författarna tror då att fler kvinnor skulle 

våga berätta om de mår dåligt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om kvinnan fått information om postpartumdepression i 

samband med graviditet samt undersöka behovet och tillfredsställelsen av given 

informationen. 

 

Specifika frågeställningar 

Finns samband mellan kvinnans tillfredsställelse av given information och hennes KASAM? 

Finns det ett samband mellan kvinnans behov av information och hennes KASAM? 

 

Metod  

En empirisk enkätstudie genomfördes med kvantitativ ansats då det bäst svarade mot 

författarnas syfte. I den kvantitativa ansatsen samlas empirisk och kvantifierbar data 

systematiskt in. Resultatet baserades på webbenkäter och pappersenkäter som analyserades 

med deskriptiv och analytisk statistik (Polit & Beck, 2008) med hjälp av Statistical Package 

for Social Sciences, SPSS (Wahlgren, 2008).  

 

Urval av undersökningsgrupp 

Alla kvinnor som kom till MVC i nordöstra Skåne, för efterkontroll, postpartum, under vecka 

7 till och med vecka 16, 2012, tillfrågades om att delta i studien. Alla MVC i området, tio 

stycken, deltog i studien. Endast kvinnor som kunde läsa och tala svenska samt som hade 

tillgång till internet inkluderades. Författarnas strävan var att uppnå en svarsfrekvens på minst 

hundra besvarade enkäter. Under vecka 15 beslutades i samråd med handledaren att utöka 

urvalsgruppen på grund av låg svarsfrekvens på webbenkäten. Urvalet utökades under vecka 

16 och 17 till att även få tillfråga kvinnor med barn ej äldre än 6 månader som kommer på 

besök till en BVC i Kristianstad.  
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Undersökningsinstrument 

Webbenkäten gjordes via programmet google docs. Enkäten (bilaga 1) innehöll två delar; del 

ett bestod av egenkonstruerade frågor (Ejlertsson, 2005) och del två bestod av en svensk 

version av livsfrågeformuläret KASAM (Antonovsky, 2005). De egna konstruerade 

enkätfrågorna gjordes utifrån syftet. Fråga 1-5 är bakgrundsvariabler som innefattar, ålder, 

först- eller omföderska, utbildningsnivå, stabil relation samt om kvinnan blivit diagnostiserad 

med depression. Fråga 6-7 är frågor om kvinnan fått någon information om 

postpartumdepression samt av vem informationen givits, fråga 8-11 handlar om vem kvinnan 

bäst tror kan se symtomen på om hon skulle må dåligt samt vem hon känner bäst förtroende 

inför och fråga 12-13 handlar om vem kvinnan skulle vänt sig till för professionell hjälp om 

hon mått dåligt eller känt sig deprimerad. Fråga 14 är en öppen fråga där kvinnan får skriva 

vad orsaken är till att hon inte tagit kontakt med någon om hon mått dåligt. Fråga 15-19 

handlar genomgående om information, de är gjorda som en fyrgradig skala, där 1 står för 

”inte alls” och 4 ”i hög grad”, graderingen 2 och 3 är inte namngivna.  

 

Kvinnan fick också svara på livsfrågeformuläret, KASAM som är gjord som en sjugradig 

skala där grad 1 och 7 är namngivna men inte graderingen 2-6. KASAM består ursprungligen 

av 29 frågor, utifrån detta konstruerade Antonovsky en kortversion bestående av 13 frågor. 

Båda testen hade visat sig ha acceptabel reliabilitet och validitet (Antonovsky, 1993; 2005). 

Gassne (2008) visar på att KASAM i sin korta version av livsfrågeformuläret har högre 

reliabilitet än den längre versionen (a.a). I studien valde författarna att använda kortversionen 

av KASAM då författarna även valt att använda sig av egenkonstruerade frågor och 

omfattningen av enkäten bedöms bli för stor om långversionen av KASAM använts. 

KASAM-frågorna mäter individens upplevelse och delaktighet i omgivningen. Formuläret 

resulterar i en poängsättning där totalpoängen sammanräknas, denna gav sedan en 

gruppindelning enligt följande, låg KASAM 35-60 poäng, mellan KASAM 61-75 poäng och 

hög KASAM 76-91 poäng (Langius & Björevell, 1996).  Författarnas egna frågor har inte 

genomgått någon validitetsprövning dock har face validity genomförts för att testa enkäten, 

fem kvinnor i författarnas omgivning besvarade och kommenterade enkäten i pappersform 

(Polit & Beck, 2008). 

 

Genomförande av datainsamling 

Via verksamhetschefen för nordöstra Skånes MVC skickades ett informationsmail ut till alla 

barnmorskor angående att studien skulle komma att genomföras. Författarna besökte även 



 

9 

 

respektive MVC innan studien påbörjades och gav information till barnmorskorna (bilaga 2), då 

skedde också utlämnandet av informationsbrev. Barnmorskan gav en kortfattad information om 

studien till kvinnan samt delade ut ett informationsbrev med adress till hemsidan där länk till 

webbenkäten fanns (bilaga 3). Webbenkäten beräknades ta 15 minuter att fylla i. Barnmorskan 

förde även statistik över hur många kvinnor hon givit informationsbrevet till och hur många som 

inte uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Då studien pågått i fem veckor ansåg sig författarna inte ha fått in tillräckligt många enkätsvar, 

endast 16 stycken, så kontaktades respektive MVC för att författarna ville förhöra sig om hur 

studien fortgick. I samband med detta så förlängdes även studietiden med ytterligare 2 veckor, 

alltså tom vecka 16 ut. På grund av den låga svarsfrekvensen i vecka 15 utökades urvalet av 

kvinnor, detta skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden för kännedom (VEN). Författarna tog 

även telefonkontakt med verksamhetschefen på en MVC/BVC i Kristianstad och fick muntligt 

godkännande om att få utföra enkätinsamling på plats i BVC väntrum. Författarna mötte 

kvinnorna i väntrummet för tillfrågande om deltagande i studien, kvinnorna svarade på enkäten i 

form av pappersenkät, enkäten inlämnades i en låda och kunde därför även lämnas blank om 

kvinnan så önskade.  Insamling av pappersenkäter pågick under vecka 16 och 17. Webbenkäten 

stängdes efter vecka 16. Efter avslutad studie inhämtade författarna respektive barnmorskas 

statistik på utlämnade informationsbrev. 

 

Genomförande av databearbetning 

Materialet från webbenkäten, googledocs, överfördes till SPSS 17.0 samt 20.0, via justering i 

Excel-fil. Pappersenkäter matades in manuellt i SPSS. De kvalitativa variablerna beskrevs 

med absoluta och relativa frekvenser. Två hypotesprövningar genomfördes mellan kvinnornas 

KASAM (låg, medel och hög) och deras svar på frågor angående tillfredsställelse med given 

information samt deras behov av information om postpartum depression. Frågorna om 

tillfredsställelse och behov besvarades på en fyrgradig skala och hypotesprövningen 

genomfördes med Chi
2 

test. Om signifikans erhölls testades variablerna vidare med Mann-

Whitney U-test (Wahlgren, 2008). Två frågor som var relevanta för att svara på syftet var att 

ta reda på om kvinnorna var tillfredsställda med den generellt givna informationen samt 

kvinnans behov av information om postpartumdepression. Dessa frågor var ställda som en 

fyrgradig skala där grad 1 stod för ”inte alls” och grad 4 stod för ”i hög grad”, graderingen 2 

och 3 var inte namngivna. I frågan om kvinnan var tillfredsställd med den givna 

informationen valde författarna att slå ihop graderingen 2 och 3 till att bli en neutral grupp. I 
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frågan om kvinnans behov av information om postpartumdepression dikotomiserade 

författarna graderingen 3 och 4 och valde att tolka dessa svar till ”i hög grad” och graderingen 

1 och 2 valdes att tolkas som ”inte alls”. Resultatet i den öppna frågan bearbetade författarna 

genom en manifest innehållsanalys. På grund av feltolkning i fråga 8-11 (frågor om ”vem” 

kvinnan tror kan se symtom bäst på om hon skulle må dåligt under graviditet och efter 

förlossning), där det var tänkt att kvinnan skulle svara ett svarsalternativ har många svarat fler 

alternativ och där av har dessa frågor valts att exkluderas från studien. 

 

Etisk avvägning 

Författarna sökte godkännande för studien av verksamhetschefen för MVC i nordöstra Skåne, 

från verksamhetschefen på MVC Capio Citykliniken (bilaga 4) samt rådgivande utlåtande 

från VEN, innan studien påbörjades. Verksamhetscheferna kontaktades via mail och telefon. 

Etisk avvägning har gjorts med hjälp av autonomiprincipen, principen om att inte skada samt 

godhetsprincipen, då dessa var de som var aktuella för föreliggande studie (Polit & Beck, 

2008). Deltagandet var frivilligt och respondenten kunde när som helst avbryta sitt deltagande 

i studien utan att ange orsak eller att det påverkar hennes fortsatta vårdkontakt, detta i enlighet 

med autonomiprincipen som tar hänsyn till individens rätt till självbestämmande och 

integritet. För att ytterligare garantera kvinnornas autonomi garanterades anonymitet genom 

att författarna eller någon annan inte kunde identifiera undersökningspersonerna via 

webbenkäten. Kvinnorna som besvarade pappersenkät garanterades konfidentialitet genom att 

de besvarade enkäterna lämnades i en förseglad låda. Besvarad enkät betraktades som 

medgivande att delta i studien. En risk med studien kan vara att kvinnor som känner sig 

deprimerade eller mår dåligt postpartum, eventuellt kan komma att må sämre eller också bli 

medvetna om en problematik och då kanske behöva hjälp. I enlighet med principen om att 

inte skada fanns det i informationsbrevet till kvinnan råd att ta kontakt med sin barnmorska 

för vidare handläggning om problematik finns. Tanken med studien var att gagna 

barnmorskor och i förlängningen även kvinnorna genom ökad kunskap om 

informationsbehovet om postpartumdepression, i enlighet med godhetsprincipen. 

Studiematerialet sparas på ett säkert sätt, så att inga obehöriga kan komma åt det, tills efter 

examination. 
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Resultat 

I studien deltog 71 kvinnor, av dessa svarade 40 (56,3%) kvinnor via webbenkät och 31 

(43,7%) kvinnor via pappersenkät i BVC väntrum. Det kom 169 kvinnor till efterkontroll på 

MVC i nordöstra Skåne under studiens gång. Barnmorskorna delade ut informationsbrev om 

webbenkäten till 133 (78,7%) kvinnor, 26 (15,4%) kvinnor exkluderades på grund av att de ej 

uppfyllde inklusionskriterierna och 10 (5,9%) kvinnor avböjde att deltaga i studien.  Av de 

133 utdelade informationsbreven angående webbenkät studien svarade 40 kvinnor vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 30%. Däremot hade författarna en hundra procentig 

svarsfrekvens på de utdelade pappersenkäterna. Den totala svarsfrekvensen blev 43%. 

 

Demografisk data 

Spridningen i ålder på de 71 kvinnor som ingick i studien var från 23 år upptill 38 år. 

Författarna har delat in denna grupp i två mindre åldersgrupper, 23-30 år och 31-38 år. Av de 

kvinnor som ingick i studien var 36 kvinnor förstföderskor och 35 kvinnor var omföderskor. 

Alla kvinnorna lever i en stabil relation dock har en kvinna valt att ej svara på denna fråga. 

Trettiofem av kvinnorna i studien har en högskola/universitets utbildning, 34 av kvinnorna 

har gymnasieutbildning och två av kvinnorna har grundskoleutbildning.  

Fyra av kvinnorna i studien har fått diagnosen depression tidigare i livet (tabell 1). 

 

Tabell 1 Respondenternas bakgrund 

 n % Medelålder 

Ålder    

23-38 71 100      30,46 

23-30 37 52,1  

31-38 34 47,8  

    

Barn    

Förstföderska 36 50,7  

Omföderskor 35 49,3  

    

Utbildning    

Grundskola   2 2,8  

Gymnasium 37 47,9  

Högskola/Universitet 35 49,3  

    

Stabil relation 70(*) 98,6  

    

Diagnos depression    

Ja 4 5,6  

Nej 67 94,4  

(*)  missing n=1 
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Kvinnans uppfattning av given information 

Resultatet visar att av de 71 kvinnorna i studien har 42 (59,2%) fått information om 

postpartumdepression någon gång under och/eller efter sin graviditet. De 42 kvinnorna är 

fördelade enligt följande; 22 (31,0%) har fått information både under graviditet och efter 

förlossning; 15 (21,1%) har fått information under graviditet; 5 (7,1%) har fått information 

efter förlossning. Vidare visar resultatet att 29 (40,8%) kvinnor har genomgått både graviditet 

och postpartumtid utan någon information om postpartumdepression. 

 

Tillfredsställelse av given information och kvinnans KASAM  

KASAM-formuläret som ingick i enkäten har sammanställts till tre grupper genom 

poängsammanräkning. De tre grupperna är låg-, mellan- och hög KASAM. Av de 71 kvinnor 

i studien svarade 68 på KASAM varav 14 (20,6%) kvinnor hade låg KASAM, 31 (45,6%) 

kvinnor mellan KASAM och 23 (33,8%) kvinnor hög KASAM. En fråga som kvinnorna fick 

svara på var om de var tillfredsställda med den givna informationen. De som svarade på 

denna fråga var 69 (97,2%) av kvinnorna. Elva (15,5%) av kvinnorna var inte alls 

tillfredsställda med den givna informationen medan 15 (21,1%) var i hög grad tillfredsställda, 

medan 43 kvinnor har en neutral inställning, vilket motsvarar 60,5%.  

 

Vid en hypotesprövning för att testa om samband fanns mellan frågan ”Känner du dig 

tillfredsställd med den generellt givna informationen?” och kvinnans KASAM, visade 

resultatet en signifikant skillnad, p=0,002, mellan gruppen med låg KASAM och hög 

KASAM. De som hade en hög KASAM var generellt mer tillfredsställda med den givna 

informationen, än de som hade en låg KASAM.  

 

Behov av information och kvinnans KASAM 

Respondenterna ansåg att det är viktigt att få information om postpartumdepression, 54 

(76,1%) av kvinnorna tyckte att det var i hög grad viktigt att få information om detta.  

Resultatet visar att majoriten 65 (91,5%) av de svarande kvinnorna har ”i hög grad” behov av 

information angående postpartumdepression och de resterande 6 (8,5%) kvinnorna återfanns 

under ”inte alls”. Vid en hypotesprövning mellan frågan ”I vilken grad/behov vill du ha 

information om postpartum depression” och kvinnans KASAM, fanns ingen signifikant 

skillnad (p=0,103). 
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Öppen fråga 

Fem kvinnor har svarat på den öppna frågan angående vad orsaken var till att de inte sökt 

vård om de mått dåligt eller känt sig deprimerade. Tre av de fem kvinnorna trodde att det var 

något övergående, samma antal kvinnor kände skam eller att de skulle känna sig löjliga för att 

må dåligt då detta ”….skall vara en tid av lycka”. En kvinna skriver att det var ”…svårt att ta 

upp själv, hade varit lättare om man fått frågan”, samma kvinna skriver också att det dröjde 

länge innan hon tog upp det. 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

I studien valde författarna att använda kortversionen av KASAM då författarna även valt att 

använda sig av egenkonstruerade frågor och omfattningen av enkäten bedömdes bli för stor 

om långversionen av KASAM använts. Vilket kunde medfört att ännu färre kvinnor besvarat 

enkäten på grund av att det tagit längre tid i anspråk. Författarna ansåg inte att det fanns 

någon anledning att välja den långa versionen då Gassne (2008) visat att den korta versionen 

är minst lika tillförlitlig som den långa versionen (a.a). En webbenkätstudie valdes för att bäst 

få svar på våra frågeställningar och då det valda ämnet kan tolkas som känsligt tror författarna 

att en webbenkät besvaras mer genomtänkt än en pappersenkät som lämnas till barnmorskan. 

En webbenkät kan eventuellt ge ett mer genomtänkt svar på grund av att kvinnan gör enkäten 

i sin hemmiljö och då det passar henne i jämförelse med en pappersenkät i väntrummet på 

BVC då kvinnan kan känna sig mer stressad.  Svårigheten att tacka nej till studien då 

författarna själva frågar om deltagande kan också diskuteras då det kan vara både positivt och 

negativt. Kvinnorna kan känna sig ”tvingade” att besvara enkäten, men respondenterna får ett 

ansikte på författarna och med detta eventuellt en vilja att hjälpa till att besvara enkäten. Inga 

svar har inkommit på den öppna frågan, nummer 14, via pappersenkäten medan fem kvinnor i 

webbenkäten valt att svara på frågan, det kan eventuellt ha samband med situationen i 

väntrummet att göra, då både författarna och andra kvinnor kunde befinna sig i väntrummet 

samtidigt. 

 

Då författarna inte fått in önskat antal webbenkätsvar, kan författarna i efterhand fundera på 

om det gett bättre svarsfrekvens med pappersenkät som kvinnan fyllt i anslutning till 

efterkontrollbesöket och lämnat direkt till barnmorskan. Både en styrka och en svaghet var att 
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författarna valde att kvinnorna skulle vara anonyma och inga kontaktuppgifter lämnades. 

Detta medförde att författarna inte kunde skicka påminnelsebrev, kvinnan kunde med detta 

känna sig trygg med att ingen kunde spåra hennes svar. Bortfallet på webbenkäten kan även 

bero på att kvinnan då hon kommer hem har andra prioriteringar än att gå in och svara på en 

webbenkät eller att det faller i glömska. Redan från studiens start skulle ett bredare urval valts 

med att BVC-sjuksköterskorna tillfrågat kvinnor som har barn inte äldre än sex månader som 

besökt BVC, detta för att uppnå ambitionen med 100 besvarade enkäter. Antalet besvarade 

enkäter som uppnåddes var 71, varav 40 stycken webbenkäter och 31 pappersenkäter. 

Trots den genomförda face validity, har författarna sett att frågor som ställts som ”vem”, fråga 

8-11, vilket författarna tolkar som singular, har av flera kvinnor tolkats som plural och flera 

alternativ har därför fyllts i. Författarna skulle varit mer tydliga med att endast ett alternativ 

skulle ifyllas på dessa frågor, genom att frågat efter ”vilken” istället för ”vem” de känner bäst 

förtroende inför eller de bäst tror kan se symtomen på om de mått dåligt under graviditet eller 

efter förlossning. 

 

Barnmorskornas förda statistik över utlämnade informationsbrev kan ha påverkats av den 

mänskliga faktorn i form av glömska både vad det gäller tillfrågande om deltagande samt att 

föra statistik. Några av barnmorskorna sa själva att de glömt dela ut till någon kvinna samt att 

de även ibland glömt föra statistik över utdelade informationsbrev. I och med detta kan det 

vara så att verkligheten ser annorlunda ut än den som författarna fått fram och detta kan ha 

påverkat svarsfrekvens och bortfall.  

 

Diskussion av framtaget resultat 

Det bör tas i beaktande vid tolkning av resultatet att det är kvinnans uppfattning om den givna 

informationen. Det kan vara att informationen är given men att kvinnan inte minns eller 

uppfattat den. Även den låga svarsfrekvensen innebär att resultaten bör tolkas med 

försiktighet. Informationsbehovet om postpartumdepression hos kvinnorna i studien var stort 

då den stora majoriteten var i hög grad i behov av denna information. Detta kan ställas i 

relation till de drygt hälften som svarat att de har fått information någon gång under och/eller 

efter graviditet. Ett överraskande resultat var att så stor andel av de tillfrågade kvinnorna inte 

hade fått någon information alls om postpartumdepression varken under graviditeten eller 

under sin postpartumtid.  
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Av resultatet i föreliggande studie är det således viktigt att barnmorskorna har kunskap om det 

stora informationsbehovet som finns bland gravida och nyförlösta kvinnor samt att fylla 

tomrummet av denna information. Under en graviditet ger barnmorskan mycket information 

om många olika områden som t ex kost, motion, hur barnet växer etcetera, all denna 

information skall kvinnan kunna ta till sig och förstå. Informationen skall enligt 

Socialstyrelsen, (2010) ges individuellt och anpassad efter varje kvinnans speciella behov. 

Som barnmorska kan det vara en konst att kunna ge rätt informationen på rätt sätt och vid rätt 

tillfälle för att kvinnan skall kunna ta till sig budskapet. Information kan ges individuellt och i 

grupp såväl muntligt som skriftligt. I studie inom fosterdiagnostik har det visat att information 

inspelat på band också har varit en bra metod i kombination med muntlig och skriftlig 

information (Pilnick, Fraser & James, 2004), detta är kanske något som också skulle kunna 

tillämpas i informationen om postpartumdepression. Både skriftlig och information inspelad 

på band ger kvinnan möjlighet att återgå till given information vid andra tillfällen. Det kan 

som barnmorska vara svårt att få kvinnan att ta till sig information om postpartumtiden då 

kvinnans fokus är graviditeten och förlossningen och inte befinner sig där i tankarna. I likhet 

med vad som står att läsa i Socialstyrelsen, (2010) är det av vikt att barnmorskan knyter åter 

till kvinnan om den informationen som givits, genom att tillexempel ställa en motfråga så att 

barnmorskan försäkrar sig om att kvinnan uppfattat informationen korrekt. 

 

Om kvinnan har fått information om postpartumdepression och därigenom då fått en kunskap 

om ämnet, gör det att hon vågar ta upp problemet tidigare än hon gjort om informationen inte 

getts. I en review av Brealey et. al (2010) påvisas vikten av att kvinnan har en bra relation och 

ett förtroende för sin barnmorska för att våga berätta och ta upp problem gällande tillexempel 

postpartumdepression. I studien påvisas också att blivande mammor vill att vi som 

barnmorskor skall vara intresserade, stödjande och omhändertagande, vilket behövs för att 

kvinnan ska känna att de kan vara ärliga i sin kontakt (a.a).  

 

I föreliggande studie framkom att kvinnor med en hög KASAM är mer tillfredsställda med 

den givna informationen än de kvinnor som visade sig ha en låg KASAM. Vid 

hypotesprövningen mellan kvinnans KASAM och kvinnans behov av information kunde dock 

ingen signifikans ses, om detta berodde på att materialet i studien var för litet för denna 

hypotes eller om det står för ett sanningsenligt resultat kan författarna inte uttala sig om. 

Författarna har inte funnit studier gjorda på informationsbehovet om postpartumdepression 

och heller inte hittat några studier som använt KASAM i relation till behov av information i 
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andra sammanhang. Anledningen till att inga studier är gjorda på informationen i relation till 

KASAM kan kanske bero på att KASAM inte är det rätta instrumentet att använda i detta 

sammanhang. Även resultatet i föreliggande studie påvisar inte någon signifikans mellan 

kvinnans behov av information och hennes KASAM.  

 

I en svensk studie där tre screeninginstrument har används, Sense Of Coherence (SOC), 

Health Index (HI) samt Hospital Anxiety and Depression (HAD), screeningen gjordes i tidig 

graviditet och postpartum. Resultatet visade att SOC och HI skulle kunna vara ett 

komplement till barnmorskans arbete för att värdera den gravida kvinnans behov av 

psykosocialt stöd under graviditeten, samt mäta kvinnans hanterbarhet inför den oförutsebara 

process en graviditet innebär (Sjöström et. al, 2004). Detta kan jämställas med resultatet från 

författarnas studie med att de kvinnor som har en låg KASAM när det gäller tillfredsställelsen 

av information kan tolkas som att de behöver mer stöd när det gäller informationen som ges 

under och efter graviditeten. Alla kvinnor skall enligt SFOG, 2008 få möjligheten till ett 

individualiserat basprogram under graviditeten som grundar sig på kvinnans medicinska och 

psykosociala bakgrund. I en norsk studie kan läsas att om barnmorskan har ett instrument att 

jobba utifrån vad det gäller postpartumdepression så är det lättare att ta upp frågor kring 

ämnet och de känner sig säkrare kring kvinnans mentala hälsa tack vare ett sådant instrument 

(Vik, Aass, Willumsen & Hafting, 2009). Om alla mödravårdscentraler använt sig av detta så 

hade vården blivit mer individualiserad och kvinnor med riskfaktorer hade förhoppningsvis 

blivit identifierade tidigare så att fler än 2 % av de 8-15% som drabbas av en 

postpartumdepression hade blivit identifierade. Rubertsson, Börjesson, Berglund, Josefsson 

och Sydsjö (2011) har för första gången i Skandinavien påvisat att EPDS-skalan är validerad 

för att screena i tidig graviditet för identifiering av postpartumdepression, däremot har EPDS-

skalan varit validerad i Storbritannien under en längre tid (Murray & Cox, 1990). Som det i 

dagsläget ser ut i Region Skåne används EPDS rutinmässigt inom BVC, kanske kunde 

KASAM och EPDS-skalorna användas båda tillsammans i tidig graviditet inom MVC. EPDS-

skalan identifierar då kvinnor i risk för postpartumdepression medan KASAM hade 

identifierat kvinnas behov av stöd i den kommande för många oförutsedda situationen, en del 

i detta stöd är mer individualiserad information. 
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Slutsats 

Alltför många blivande och nyblivna mödrar upplever att de fått för lite information om att de 

kan drabbas av en postpartumdepression, detta trots att behovet av denna information bland 

kvinnorna visade sig vara stort. Barnmorskan har en viktig del i att informationen ges så att 

ingen kvinna går igenom både graviditet och sin postpartumtid utan någon som helst 

uppfattad information.  

 

Implikation 

Med ett större material inom området kunde det forskas vidare på om KASAM skulle kunna 

vara det instrument som barnmorskorna kunde använda för att lättare kommunicera kring 

postpartumdepression och då ge en bättre individualiserad information till varje kvinna. Om 

information och kunskap om postpartumdepression lyfts upp ökar medvetenheten hos 

barnmorskan, kvinnan och omgivningen om detta ämne som annars gärna undviks då det ”hör 

till” eller ”går över”. 
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Bilaga 1 (4) 

Enkät om kvinnans informationsbehov och hennes 
känsla av sammanhang 
Enkäten är indelad i två delar. Del 1: fråga 1-19 är författarnas egna frågor och del 2: fråga 20-32 är 
livsfrågeformuläret - KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Varje fråga i del 2, livsfrågeformuläret - 
KASAM; har 7 möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 
eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1, så kryssa för 1; om du 
instämmer i det som står under 7, kryssa för 7. Om du känner annorlunda, så kryssa för det som bäst 
överensstämmer med din känsla. Var snäll och markera det svarsalternativ som bäst passar in på Dig. 
 
1. Hur gammal är Du? 

 
 
2a. Har Du barn sedan tidigare? 

  Ja 

  Nej 

 
2b. Om ja på ovanstående fråga, vilka år är barnet/barnen födda? (ååååmm) 

 
 
3. Lever Du i en stabil relation? 

  Ja 

  Nej 

 
4. Vilken nivå på utbildning har Du? 

  Grundskola 

  Gymnasium 

  Högskola/universitet 

 
5a. Har Du någon gång fått diagnosen depression? 

  Ja 

  Nej 

 
5b. Om ja på ovanstående fråga, när fick Du diagnosen? (ååååmm) 

 
 
6a. Under Din graviditet, har Du fått information om postpartum depression? 

  Ja 

  Nej 
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6b. Om ja på ovanstående fråga, av vem eller var har Du under Din graviditet fått information om 
postpartum depression? 

  Föräldragrupp 

  Barnmorska MVC 

  Läkare 

  Anhörig/vän 

  Media (radio, tv, tidning, internet) 

 
7a. Efter Din förlossning, har Du fått information om postpartum depression? 

  Ja 

  Nej 

 
7b. Om ja på ovanstående fråga, av vem har Du efter Din förlossning fått information om postpartum 
depression? 

  Barnmorska BB 

  Barnmorska MVC 

  Distriktssköterska BVC 

  Läkare 

  Föräldragrupp 

  Anhörig/vän 

  Media (radio,tv, tidning, internet) 

 
8. Vem tror Du bäst kan se symtom på om Du skulle må dåligt, känna Dig deprimerad under Din 
graviditet? 

  Barnmorska MVC 

  Läkare 

  Anhörig/Vän 

  Övrigt:  

 
9. Vem tror Du bäst kan se symtom på om Du skulle må dåligt, känna Dig deprimerad efter Din 
förlossning? 

  Barnmorska BB 

  Barnmorska MVC 

  Distriktssköterska BVC 

  Läkare 

  Anhörig/Vän 

  Övrigt:  
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10. Vem känner Du bäst förtroende för om Du mår dåligt eller känner Dig deprimerad under Din 
graviditet? 

  Barnmorska MVC 

  Läkare 

  Anhörig/Vän 

  Övrigt:  

 
11. Vem känner Du bäst förtroende för om Du mår dåligt eller känner Dig deprimerad efter Din 
förlossning? 

  Barnmorska BB 

  Barnmorska MVC 

  Distriktssköterska BVC 

  Läkare 

  Anhörig/Vän 

  Övrigt:  

 
12. Om Du mått dåligt eller känt Dig deprimerad under Din graviditet, vart skulle Du vänt Dig för 
professionell hjälp? 

  Barnmorska MVC 

  Läkare 

  Kurator 

  Psykolog/Psykiater 

 
13. Om Du mått dåligt eller känt Dig deprimerad efter Din förlossning, vart skulle Du vänt Dig för 
professionell hjälp? 

  Barnmorskan BB 

  Barnmorska MVC 

  Distriktssköterska BVC 

  Läkare 

  Kurator 

  Psykolog/Psykiater 
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14. Om Du mått dåligt eller känt Dig deprimerad men inte tagit kontakt med någon, vad är orsaken? 

 
 
15. Tycker Du att det är viktigt att få information om postpartum depression? 

 1 2 3 4  

Inte alls     I hög grad 

 
16. I vilken grad vill Du ha information om postpartum depression? 

 1 2 3 4  

Inte alls     I hög grad 

 
17. I vilken grad har Du fått information om postpartum depression? 

 1 2 3 4  

Inte alls     I hög grad 

 
18. Om Du fått information om postpartum depression, tror Du då att det hade ändrat Ditt agerande 
om Du blivit drabbad? 

 1 2 3 4  

Inte alls     I hög grad 

 
19. Känner Du dig tillfredsställd med den generellt givna informationen? 

 1 2 3 4  

Inte alls     I hög grad 

 
20. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket sällan eller aldrig        Mycket ofta 

 
 
 
21. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Har aldrig hänt        Har ofta hänt 
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22. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Har aldrig hänt        Har ofta hänt 

 
23. Hittills har ditt liv: 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt saknat mål och 

mening        
Genomgående haft mål och 

mening 

 
24. Känner du dig orättvist behandlad? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket ofta        Mycket sällan/aldrig 

 
25. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket ofta        Mycket sällan/aldrig 

 
26. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 1 2 3 4 5 6 7  

Glädje och djup tillfredställelse        Smärta och leda 

 
27. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket ofta        Mycket sällan/aldrig 

 
28. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket ofta        Mycket sällan/aldrig 

 
 
29. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel". Hur ofta har 
du känt så? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Aldrig        Mycket ofta 

 
30. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 1 2 3 4 5 6 7  

Du över- eller undervärderade 

dess betydelse        
Du såg saken i dess rätta 

proportion 
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31. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med det saker du gör i ditt dagliga liv? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket ofta        Mycket sällan/aldrig 

 
32. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mycket ofta        Mycket sällan/aldrig 
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Postpartum depression – kvinnas behov av information 

Du tillfrågas om hjälp att få kontakt med kvinnor för deltagande i studien med syftet att undersöka 

om kvinnan har fått information om postpartum depression i samband med sin graviditet samt 

undersöka hennes behov och tillfredsställelse av den givna informationen. 

 

Det är inte enbart modern som påverkas av en postpartum depression utan även moderns 

relation/anknytning till barnet som i förlängningen kan påverka barnet negativt. Negativa effekter 

förekommer även i relationen till partnern och för kvinnans egen hälsa. Det har framkommit i en 

studie att det är av vikt att föräldraparet har en utomstående kontakt som känner kvinnan och där det 

finns ett förtroende, detta för att föräldraparet ska kunna våga berätta om hur man känner och mår. 

Med detta som bakgrund anser författarna att information till föräldraparet om risken att drabbas av 

en postpartum depression är av största vikt för att öka medvetenheten hos föräldraparet. Med ökad 

medvetenhet hos kvinnan om postpartum depression kan rädslan för att söka hjälp minska. 
 

Den metod som kommer att användas i studien är en webbenkät vilken tar cirka 15 minuter att fylla 

i. Kvinnan kommer att få tillgång till enkäten via en hemsida där en länk finns till enkäten. 

Hemsidans adress finns på informationsbrevet som Du som barnmorska ger till kvinnan vid 

återbesöket på MVC, postpartum. Inklusionskriterierna är kvinnor som kan läsa och tala svenska 

samt som har tillgång till internet. Enkäterna kommer att bearbetas i statistiska programmet SPSS. 

Författarnas strävan är att uppnå en svarsfrekvens på minst hundra besvarade enkäter.  

 

Vi anhåller om hjälp av Dig/Er att välja ut kvinnor enligt våra ovan angivna inklusionskriterier. 

Dessutom ber vi Dig att Du hjälper oss att anteckna hur många kvinnor Du gett informationsbrevet 

till och dessutom hur många som inte uppfyller inklusionskriterierna.  

 

Om kvinnan vid ifyllandet av enkäten skulle må psykiskt dåligt eller bli medveten om en 

problematik hon ej känt till, råder vi kvinnan att ta kontakt med Dig som barnmorska på MVC för 

vidare handläggning. 

 

Deltagandet kommer att vara frivilligt och respondenten kan när som helst avbryta sitt deltagande i 

studien utan att ange orsak eller att det påverkar hennes fortsatta vårdkontakt. Svaren på 

webbenkäten kan inte identifieras till kvinnan, konfidentialitet garanteras. Besvarad enkät betraktas 

som medgivande att delta i studien. Studien har godkännande att genomföras av Vårdvetenskapliga 

etiknämnden (VEN). Studien ingår som ett examensarbete i barnmorskeprogrammet. 

 

Om Du har frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 

Med vänlig hälsning 
 

Annette Edvardsson 

Leg.Sjuksköterska  

i Barnmorskeprogrammet   

Tfn 073-9304303            

annette.edvardsson@student.lu.se  

 

Marlen Svensson 

Leg.Sjuksköterska  

i Barnmorskeprogrammet            

Tfn 070-8709036            

marlen.svensson@student.lu.se 

Elizabeth Crang Svalenius 

Handledare, Leg. Sjuksköterska 

Leg. Barnmorska, PhD Docent 

Box 157, 221 00 Lund 

Tfn 046-2221888 

elizabeth.crang_svalenius@med.lu.se 

Institutionen för hälsa, vård och samhälle 

INFORMATIONSBREV TILL 

BARNMORSKAN PÅ 

MÖDRAVÅRDSCENTRALEN 

2012-05-28 
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Postpartum depression – kvinnans behov av information 
Du tillfrågas om deltagande i studien där författarna vill undersöka om Du som kvinna fått 

information om postpartum depression under Din graviditet och om Du hade behov av att få denna 

information. 
 

Den metod som kommer att användas i studien är en webbenkät som Du som kvinna får tillgång till 

via en hemsida där länken till enkäten finns. Adressen till hemsidan finns i detta informationsbrev 

som Du fått av din barnmorska vid återbesöket på MVC, efter Din förlossning. Enkäten är uppdelad 

i två delar, en del med författarnas egenkonstruerade frågor och ett livsfrågeformulär (KASAM). 

Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i. 

 

Om Du accepterar att delta i vår studie ber vi att Du besvarar frågorna i webbenkäten så fullständigt 

som möjligt. Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon 

orsak eller med några konsekvenser för Din fortsatta vårdkontakt. Dina svar på webbenkäten kan 

inte identifieras till Dig som person och därmed garanteras anonymitet. Om Du vid ifyllandet av 

enkäten skulle må psykiskt dåligt eller bli medveten om en problematik Du inte känt till, råder vi Dig 

att ta kontakt med Din barnmorska på MVC för vidare handläggning. 

 

Hemsida: www.kvinnansinformation.n.nu 

 

Studien ingår som ett examensarbete i barnmorskeprogrammet. 

 

 

Om Du vill veta mer om vår studie så ring eller skriv gärna till oss, eller till vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning 
 

Annette Edvardsson 

Leg.Sjuksköterska  

i Barnmorskeprogrammet   

Tfn 073-9304303            

annette.edvardsson@student.lu.se 

  

 

 

Marlen Svensson 

Leg.Sjuksköterska  

i Barnmorskeprogrammet            

Tfn 070-8709036            

marlen.svensson@student.lu.se 

 

 

Elizabeth Crang Svalenius 

Handledare, Leg, Sjuksköterska,  

Leg. Barnmoska, PhD Docent 

Box 157, 221 00 Lund 

Tfn 046-2221888 

elizabeth.crang_svalenius@med.lu.se 

 

 

 

 

 

Institutionen för hälsa, vård och samhälle 

 

 

INFORMATIONSBREV TILL 

UNDERSÖKNINGSPERSON 

2012-05-28   
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Postpartum depression – kvinnans behov av information 
Du tillfrågas om tillstånd för genomförande av studien med syftet att undersöka om kvinnan har fått 

information om postpartum depression i samband med sin graviditet samt undersöka hennes behov 

och tillfredsställelse av den givna informationen. Vi anhåller även om hjälp av barnmorskorna på 

MVC i nordöstra Skåne för att välja ut kvinnor till studien enligt nedan angivna inklusionskriterier.  

 

Det är inte enbart modern som påverkas av en postpartum depression utan även moderns 

relation/anknytning till barnet som i förlängningen kan påverka barnet negativt. Negativa effekter 

förekommer även i relationen till partnern och för kvinnans egen hälsa. Det har framkommit i en 

studie att det är av vikt att föräldraparet har en utomstående kontakt som känner kvinnan och där det 

finns ett förtroende, detta för att föräldraparet ska kunna våga berätta om hur man känner och mår. 

Med detta som bakgrund anser författarna att information till föräldraparet om risken att drabbas av 

en postpartum depression är av största vikt för att öka medvetenheten hos föräldraparet. Med ökad 

medvetenhet hos kvinnan om postpartum depression kan rädslan för att söka hjälp minska. 

 

Den metod som kommer att användas i studien är en webbenkät. Inklusionskriterierna är kvinnor 

som kan läsa och tala svenska samt som har tillgång till internet. Enkäterna kommer att bearbetas i 

statistiska programmet SPSS. Författarnas strävan är att uppnå en svarsfrekvens på minst hundra 

besvarade enkäter.  

 

Kvinnan kommer att få tillgång till webbenkäten via en hemsida där länken till enkäten finns. 

Hemsidans adress finns på informationsbrevet som barnmorskan på mödravårdscentralen ger till 

kvinnan vid återbesöket, postpartum. Deltagandet kommer att vara frivilligt och respondenten kan 

när som helst avbryta sitt deltagande i studien utan att ange orsak eller att det påverkar hennes 

fortsatta vårdkontakt. Svaren på webbenkäten kan inte identifieras till kvinnan, konfidentialitet 

garanteras. Besvarad enkät betraktas som medgivande att delta i studien. Studien är godkänd för 

genomförande av Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN). Studien ingår som ett examensarbete i 

barnmorskeprogrammet. 

 

Om kvinnan vid ifyllandet av enkäten skulle må psykiskt dåligt eller bli medveten om en 

problematik hon ej känt till, råder vi kvinnan att ta kontakt med sin barnmorska på MVC för vidare 

handläggning. 

 

Om Du/Ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 

Med vänlig hälsning 
 

Annette Edvardsson 

Leg.Sjuksköterska  

i Barnmorskeprogrammet   

Tfn 073-9304303            

annette.edvardsson@student.lu.se 

 

 

Marlen Svensson 

Leg.Sjuksköterska  

i Barnmorskeprogrammet            

Tfn 070-8709036            

marlen.svensson@student.lu.se 

Elizabeth Crang Svalenius 

Handledare, Leg. Sjuksköterska 

Leg, Barnmorska, PhD Docent 

Box 157, 221 00 Lund 

Tfn 046-2221888 

elizabeth.crang_svalenius@med.lu.se 

 

Institutionen för hälsa, vård och samhälle 

 

INFORMATIONSBREV TILL 

VERKSAMHETSCHEFEN 

2012-05-28 

   

 

 



 

30 

 

Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande 

 
 

Postpartum depression – kvinnans behov av information 

 

 

Er anhållan 

 

 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 

 

 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


