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Abstract 

 Postpartum depression (PPD) generates risk for serious consequences for the whole 

family. Untreated, PPD can have a negative impact on the mother's health, the care for and 

development of the child, as well as the relationship with the partner. While there is much 

empirical support of the notion that PPD is a multidimensional problem where qualities of the 

interpersonal relationships in the family have an important role, approaching PPD as a systemic 

problem with systemic treatment interventions is far from given. The present study was a 

necessary first step in creating an insight of whether, and how, clinicians use the systemic 

perspective in their psychological work with PPD. The study builds on semi-structured 

interviews with 11 maternal-child health psychologists, coded through directed content analysis 

to illustrate a comparison between evidence and practice. The total set of themes represented in 

the data reveals that clinicians think about systemic aspects of PPD but their psychologist work 

most often has an individual focus. Themes also reveal the importance of a clear assessment 

framework, to ensure that broad systemic themes do not fall away in the care of vulnerable 

individuals or the small mother-child subsystem. Together, findings reveal a complex link 

between research and practice, and highlight the importance of controlled studies on the 

psychological work of clinicians, to build the missing evidence base regarding treatment of 

PPD.  

 Keywords: postpartum depression, postnatal depression, psychological treatment, 

systemic perspective  



 

 

Sammanfattning 

 Postpartum depression (PPD) riskerar att ge allvarliga konsekvenser för hela familjen. 

Obehandlat riskerar PPD att negativt påverka mammans hälsa, omvårdnad och utveckling hos 

barnet samt relationen till partnern. Även om det finns mycket empiriskt stöd för uppfattningen 

om att PPD är ett flerdimensionellt problem där funktionen av de interpersonella relationerna i 

familjen har en viktig roll, så är närmandet av PPD som ett systemiskt problem med systemiska 

behandlingsinsatser ett outforskat område. Denna aktuella studie var ett nödvändigt första steg 

för att skapa en bild av om och i så fall hur kliniker använder det systemiska i sitt psykologiska 

arbete med PPD. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med 11 mödra-

barnhälsovårdspsykologer, kodade genom directed content analysis för att illustrera en 

jämförelse mellan evidens och praktik. Det totala antalet teman som representeras i studien 

avslöjar att kliniker tänker kring systemiska aspekter av PPD men att deras psykologiska arbete 

ofta har ett individuellt fokus. Temana avslöjar även vikten av en tydlig bedömningsram, för 

att säkerställa att breda systemiska teman inte faller bort i en omsorg om sårbara individer eller 

det lilla mamma-barnsystemet. Sammantaget visar dessa fynd en komplex koppling mellan 

forskning och praktik och slutsatserna för studien landade i vikten av vidare kontrollerade 

studier kring klinikers psykologiska arbete, för att bygga den saknade evidensbasen gällande 

psykologisk behandling.  

 Nyckelord: postpartum depression, postnatal depression, psykologisk behandling, 

systemiskt perspektiv 

  



 

 

 

Tack! 

 Författarna vill tacka alla som varit med och bidragit till att göra den här studien möjlig. 

Er hjälp har varit ovärderlig. Tack till samtliga intervjupersoner, som med tid och stort 

engagemang har gett av sina tankar och erfarenheter. Det är detta material som ligger till grund 

för detta viktiga första steg i att börja bygga en evidensbas av klinikers psykologiska 

behandlingsarbete! Ett stort tack riktas även till vår handledare Elia Psouni för hennes tålamod 

och kloka synpunkter som har fört oss stadigt framåt i vårt arbete och i processen till färdigt 

slutresultat. Stort tack även till våra familjer, som har stöttat och funnits där vid sidan om.  
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Psykologisk behandling för mammor med postpartum depression: en intervjustudie 

Många kvinnor världen över drabbas av depression under barnets första år, vilket 

benämns som postpartum depression (PPD), och är en av de vanligaste komplikationerna en 

kvinna kan drabbas av efter barnafödande (Sockol et al., 2011). En obehandlad PPD kan 

innebära stora och negativa konsekvenser för mammor, barn, familjer och även sett ur ett 

bredare samhällsperspektiv (Cacciola & Psouni, 2020; Goodman, 2004). PPD kan påverka 

mammans mentala hälsa, omvårdnaden av barnet samt relationen till partnern (Claridge, 2014; 

Mulcahy et al., 2010). De negativa konsekvenserna på mor-barnrelationen och även barnets 

utveckling finns väl dokumenterade (Cluxton-Keller & Bruce, 2018; Nylen et al., 2006). Även 

nyblivna pappor kan drabbas av depression, och när båda föräldrarna är drabbade innebär det 

en ökad risk för negativa konsekvenser för barnet (Massoudi et al., 2016; Psouni & Eichbichler, 

2020) men även för hela familjen (Ansari et al., 2021; Psouni et al., 2017).  

Forskningen visar på att konsekvenserna av PPD kan reduceras om man tidigt lyckas 

identifiera och behandla tillståndet, och att psykologisk behandling är effektivt på både kort och 

lång sikt gällande att sänka graden av depressiva symptom (Stephens et al., 2016). Forskningen 

pekar vidare på en multifaktoriell etiologi för PPD, där såväl biologiska som relationella och 

psykosociala riskfaktorer är viktiga för uppkomsten och förståelsen av problematiken 

(Claridge, 2014; Goodman & Santagelo, 2011; Wickberg & Massoudi, 2018), och därmed även 

viktiga för dess förebyggande och behandling. 

Forskningen trycker på de systemiska konsekvenser som PPD riskerar att ge, men 

samtidigt saknas tydlighet om vilka perspektiv som betonas i psykologisk behandling i 

praktiken. Mycket behandling av PPD verkar vara individuellt inriktad (Claridge, 2014) varför 

en befogad frågeställning rör huruvida det systemiska perspektivet, som forskningen beskriver 

som viktigt, faktiskt också ombesörjs i praktiken. Med fokus på PPD hos kvinnor är denna 

studie ett första försök att sondera terrängen i fråga, genom att belysa om och i så fall hur 

empirisk kunskap och klinisk praxis går i samklang med varandra. Baserat på behandlarens 

perspektiv, kan en koppling ses mellan forskningens beskrivning av viktiga faktorer gällande 

PPD och hur problematiken bemöts i psykologisk behandling? 
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Vad definierar PPD? 

Depression hos vuxna definieras som ett tillstånd som håller i sig mer än två veckor med 

symptom som nedstämdhet och förlust av intresse att aktivera sig med saker som tidigare har 

gett tillfredsställelse. En person som lider av PPD uppfyller symptomen för egentlig depressiv 

episod som uppstått före eller i närtid efter barnets födelse (Mini-D 5: American Psychiatric 

Association, 2014). Cirka 15% av nyblivna mammor drabbas av PPD (Åhlén et al., 2019), och 

knappt en tredjedel av dessa har fortsatta besvär ett år efter förlossningen. Om mammans 

depression är långvarig och svår kan det leda till allvarliga konsekvenser för barnets utveckling, 

på kognitiv, social och emotionell nivå (Wickberg & Massoudi, 2018). PPD skiljer sig alltså 

inte från depressioner i övrigt gällande symptombilden, och ändå finns det särskilda 

karakteristika av betydelse, framför allt på grund av den tidpunkt i livet där depressionen 

uppstår - när familjen nybildas och roller och arbetsfördelning utvecklas och förändras. Det 

medför att kvinnans självkänsla kan påverkas negativt och känslan av att ha missat ett viktigt 

skede i livet kan vara svår (Wickberg & Hwang, 2003). Många kvinnor tänker sig att inga andra 

mammor har liknande negativa känslor och de betraktar sig själva som dåliga eller onormala 

mammor samt känner sig misslyckade (Beck, 2002; Cacciola & Psouni, 2020). 

Riskfaktorer 

Det finns ingen enkel förklaring till varför vissa kvinnor drabbas av PPD och andra inte. 

Det man kan ta fasta på är dock att man behöver ta hänsyn till både sociala och psykologiska 

faktorer. Det innebär att faktorer som exempelvis stressande livshändelser, relationsstress och 

konflikter, bristande socialt stöd från både partner och omgivning samt sociala och ekonomiska 

svårigheter, behöver tas i beaktande. Individens tidigare sjukdomsbild, upplevelser av 

förlossningen samt personliga sårbarhetsfaktorer spelar också roll (O´Hara & Swain, 1996; 

Robertson et al., 2004; Wickberg & Hwang, 2003). 

PPD är historiskt sett starkt kopplat till nyblivna mammor. Evidens pekar dock på att ca 

1 av 10 nyblivna pappor blir deprimerade under barnets första levnadsår (Ansari et al., 2021; 

Cameron et al., 2016; Ramchandani et al., 2011;) men depressionssymptomen tenderar att börja 

senare än hos mammorna (Cameron et al., 2016; Psouni et al., 2017; Psouni & Eichbichler, 

2020). Risken att drabbas ökar om partnern är deprimerad (Psouni et al., 2017), och viss 

forskning visar på att risken är 2,5 gånger så hög för pappan att drabbas av depression om 

mamman är deprimerad (Ansari et al., 2021). Papporna tenderar även att i mycket lägre grad 

söka professionell hjälp då de lider av depressiva symptom (Psouni et al., 2017).  
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PPD riskerar att påverka anknytningsrelationen mellan bebis och viktiga 

omsorgspersoner. Forskning har visat att mammor med PPD är mindre lyhörda för och ger 

sämre gensvar på sitt barns signaler (Bernard et al., 2018; Fitelson et al., 2011). Om båda 

föräldrarna är deprimerade ökar risken för att barnets kognitiva, sociala och emotionella 

utveckling blir lidande (Cameron et al., 2016; Massoudi et al., 2016; Psouni & Eichbichler, 

2020). Det innebär även en ökad risk för att dessa svårigheter kvarstår då barnet blir äldre 

(Wickberg & Massoudi, 2018). Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården uppmärksammar 

både nyblivna mammor och nyblivna pappor, samt hur de har det relationellt i sin familj (Psouni 

et al., 2017; Wickberg & Hwang, 2003). 

Viktiga teman gällande behandling av PPD 

Forskningen lyfter fram flera viktiga bidragande faktorer och konsekvenser som PPD 

kan medföra på kort men även lång sikt, infallsvinklar och perspektiv på PPD, samt hur man 

kan minska skadeverkningarna om man sätter in relevant behandling i tid (Åhlén et al., 2019). 

Däremot beskriver ytterst lite forskning hur dessa faktorer och perspektiv faktiskt hanteras i 

den kliniska verkligheten. 

PPD som systemiskt multifaktoriellt fenomen 

 Att betrakta ett mänskligt system innebär en betraktelse av dess medlemmar. Ett nyfött 

barn har ett specifikt behov av skydd och undsättning utifrån både en materiell och en 

psykologisk aspekt. Ett barn överlever inte utan de vuxnas omsorg. Även vuxna individer 

behöver andra människor för att öka chansen att överleva. Beroendet av andra är en naturlig del 

för den individuella existensen i en grupp. Sociala grupper är inte homogena system utan visar 

sig genom specifika strukturer utifrån de olika personer och relationer som verkar däri (Petitt, 

2016). 

 Transformeringen från att leva ensam – bilda par – till att bilda familj är en dynamisk 

och interaktiv process som påverkas av både egna inre faktorer och av yttre faktorer. 

Barnafödandet i kombination med övergången i livscykeln till ett föräldraskap kan vara en 

omtumlande upplevelse, vilket i sig kan leda till föräldrastress och depression (Johansson et al., 

2017). Det kan handla om rädslor över det nya, svårigheter i anpassningen till föräldraskapet 

eller upplevelser av bristande stöd i vardagen (Wickberg & Hwang, 2003), samt att balansen 

inom familjesystemet kan komma att omformuleras på flera plan (Psouni & Eichbichler, 2020).  

 Om förväntningarna på att bli förälder inte uppfylls i kombination med en eller flera 

riskfaktorer, såsom bristande eller låg grad av socialt stöd samt relationskonflikter och 
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relationsstress, är risken för PPD högre (Psouni et al., 2017). Anpassningsförmågan till att bli 

förälder vilar mycket på parrelationens stabilitet och vilket stöd man ger varandra i den nya 

situationen som nybliven förälder (Wickberg & Hwang, 2003). I en kvalitativ studie från 2004 

beskrivs gemensamt för föräldrar i åtta europeiska länder, Japan, USA och Uganda, att en 

mycket viktig komponent för att känna lycka i samband med barnets födelse var en god 

parrelation samt att känna partnerns stöd (Oates et al., 2004). Socialt stöd kan vid sidan om 

partnerstöd även innefatta emotionellt eller praktiskt stöd från släkt och annat nätverk (Reid & 

Taylor, 2015). Forskning har visat att bristen på stöd inom familjen är en riskfaktor, men också 

en konsekvens av PPD (Cluxton-Keller & Bruce, 2018; Psouni et al., 2017; Reid & Taylor, 

2015). 

 Kopplingen mellan socialt stöd, goda partnerrelationer och mental hälsa är sedan länge 

känd. I studier gällande pappor och PPD beskrivs tydligt risken för en bred systemisk påverkan 

(Massoudi et al., 2016; Psouni et al., 2017; Psouni & Eichbichler, 2020; Sethna et al., 2015). 

Det är många delar i livet som ska balanseras och fungera under denna speciella fas av livet, 

vilket kan bli både utmanande och stressfyllt. I ett längre perspektiv riskerar alla 

familjemedlemmar att drabbas av de negativa konsekvenserna vid PPD, sett utifrån perspektivet 

att familjen utgör en känslomässig enhet där det relationella kapitalet mellan varandra och 

depression hos en eller båda föräldrarna kan påverka hela familjens dynamik (Ansari et al., 

2021). Det innebär i sin tur en ökad risk för barnet att utveckla en psykopatologi, då det har två 

föräldrar med depression (Cameron et al., 2016; Massoudi et al., 2016; Psouni et al., 2017; 

Psouni & Eichbichler, 2020). Trots att forskningen klart beskriver hur PPD riskerar att drabba 

hela familjesystemet så återfinns ytterst få studier kring hur kliniker bemöter och arbetar med 

detta faktum. 

Konsekvenser för barnet 

 Inom ramen för det systemiska perspektivet lägger forskningen stor tyngdpunkt på 

risken för skadad anknytning mellan bebis och omsorgsperson, och framför allt mellan bebis 

och mamma. Den systematiska screeningen som görs för att tidigt fånga in PPD riktar sig mot 

nyblivna mammor. Även om risker och påverkan också sker hos pappor, med bland annat ett 

mer distanserat förhållande till sina bebisar vad gäller fysisk, verbal och beteendemässig 

interaktion (Sethna et al., 2015), så är det oftast mamman som kommer som primär patient för 

psykologisk behandling för PPD. Det band som utvecklas mellan barnet och dess närmaste 

omsorgsperson under uppväxten är av väsentlig vikt för barnets vidare utveckling (DiFolco et 
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al., 2020). Hur barnets anknytning och kognitiva utveckling påverkas av mammans depression 

beror av flera faktorer, men den viktigaste verkar vara föräldraförmågan och dess kvalitet såsom 

lyhördhet (Wickberg & Massoudi, 2018; Ramchandani et al. 2011). Depression kan minska 

mammans förmåga att samspela med sitt barn (Claridge, 2014; Cluxton-Keller & Bruce, 2018; 

Fitelson et al., 2011; Nylen et al., 2006) och barnet kan visa upp mindre trygg anknytning till 

sin mamma och lägre nivå av självkänsla (Cuijpers et al., 2008; Letourneau et al., 2012). De 

potentiella negativa konsekvenserna av mammans depression riskerar inte bara att drabba det 

nyfödda barnet utan även eventuella äldre syskon som kan avvisas då den deprimerade 

mamman känner att det är fullt tillräckligt att hantera endast det nyfödda barnet (Beck, 2002). 

Psykologisk behandling i en unik livsfas 

  Att behandla PPD innebär ett parallellt behandlingsfokus både utifrån själva 

depressionen och utifrån att depressionen uppstår i just livsskedet postpartum. Eftersom PPD 

inte bara påverkar de nyblivna drabbade mammornas mående, utan även deras samspel med 

sina bebisar, partners, och andra relationer (Cuijpers et al., 2008; Psouni & Eichbichler, 2020), 

behöver behandlingsinterventionerna beakta flera olika nivåer och perspektiv. I och med att 

PPD har så allvarliga, breda och i vissa fall långvariga konsekvenser är det också viktigt att 

erbjuda tidiga behandlingsinsatser för att på så sätt reducera depressionssymptomen (Claridge, 

2014). Utifrån riskfaktorer och konsekvenser av just PPD lyfter forskningen fram vikten av de 

relationella faktorerna för hur man kan reducera depressionssymptomen, och hur man kan 

förhindra upprepning av depressiva episoder (Johansson et al., 2017; Beach & Whisman 2012).  

 Enligt Rikshandbok för barnhälsovård (https://www.rikshandboken-bhv.se) 

rekommenderar Socialstyrelsen sedan 2010 generell screening av alla nyblivna mammor för 

depression. Screeningen genomförs sex till åtta veckor efter förlossningen, då alla mammor 

erbjuds fylla i självskattningsformuläret EPDS, av BHV-sjuksköterskan. Om kvinnan bedöms 

ha en lindrig depression erbjuds hon stödsamtal och om hon bedöms ha en medelsvår eller svår 

depression remitteras hon till MHV/BHV-psykolog eller läkare för klinisk bedömning. I 

Rikshandboken framgår att om kvinnan visar tecken på depression är det viktigt att BHV-

sjuksköterskan också uppmärksammar hur partnern mår, genom exempelvis par-samtal om 

eventuella stödinsatser eller vid enskilt föräldrasamtal med pappan/partnern. Utifrån risken att 

även pappan drabbas av depression om mamman är drabbad är det ytterst viktigt att vården har 

screeningprocedurer som kan fånga upp inte bara mammors utan även pappors mående, utifrån 

ett brett systemiskt perspektiv (Ansari et al., 2021; Massoudi et al., 2016). Idag är det nästan 
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bara mammor som systematiskt blir tillfrågade om hur de mår efter barnets födelse, även då vi 

vet att depression hos pappor är en riskfaktor ur barnperspektiv (Psouni et al., 2017). Ytterst få 

drabbade pappor återfinns i terapi (Psouni et al., 2017; Psouni & Eichbichler, 2020). 

 Flera studier påtalar att psykologisk behandling har effekt för PPD. De avser framför 

allt Interpersonell Terapi (IPT), som är systemiskt orienterad även då hela familjesystemet inte 

är med i terapirummet (Claridge, 2014; Pearlstein et al., 2006), och Kognitiv Beteende Terapi 

(KBT), som är en individuellt inriktad behandling som gärna inkluderar andra interventioner i 

behandlingen (Bledsoe & Grote, 2006; Sockol et al., 2011). Det finns dock enbart ett fåtal 

kontrollerade studier som har undersökt familjeterapeutiska interventioner för målgruppen, 

trots att PPD på systemisk nivå påverkar hela familjen och att man vet att familjeterapeutiska 

interventioner är effektiva även vid depression utanför livscykelperspektivet av barnafödande 

(Cluxton-Keller & Bruce, 2018). Studierna kommer inte fram till någon samstämmig 

bedömning gällande effektivitet av de olika terapimodellerna. Slutsatsen är dock att 

psykologisk behandling har en signifikant effekt (Stephens et al., 2016; Åhlén et al., 2019). 

Medicinsk behandling är omdiskuterat i många studier utifrån säkerhetsfrågan gällande amning 

(Cuijpers et al., 2008; Stephens et al., 2016). Gruppbehandling diskuteras ibland som en 

alternativ behandlingsform – ofta utifrån kostnadseffektivitet, men där finns få studier gjorda 

och resultaten är osäkra (Åhlén et al., 2019). Utifrån forskning är frågan om sedvanlig 

depressionsbehandling är tillräcklig eller om man också behöver fånga upp särskilda grupper 

som kan ha behov av ytterligare interventioner för att stärka upp föräldraförmågan eller stärka 

föräldra-barnrelationen såsom evidensbaserad samspelsbehandling (Wickberg & Massoudi, 

2018). 

Studiens syfte  

 Det finns bred kunskap inom forskningen om både de systemiska multifaktoriella 

orsakerna för att drabbas av PPD samt de allvarliga konsekvenser PPD kan få i familjesystemet, 

både på individuell nivå, relationellt mellan föräldrarna och för barnets utveckling. Det saknas 

dock en evidensbas för om och hur en bred systemisk psykologisk behandling vid PPD bedrivs 

i praktiken. I processen att bygga denna evidensbas krävs en inblick i och förståelse för hur det 

ser ut i den kliniska verkligheten, vilket saknas idag. Denna studie utgör ett första steg. Den har 

utgått från en deskriptiv ansats där kliniker har fått möjlighet att beskriva sina tankar och 

erfarenheter om psykologisk behandling av mammor med PPD. Utgångspunkten är behandling 

av mammor, utifrån att uppdraget till psykologer inom barn- och mödrahälsovården med 
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absolut störst majoritet är utifrån mammorna. Syftet har varit att undersöka om, och i så fall 

hur, det systemiska perspektivet återfinns i intervjupersonernas berättelser om sitt faktiska 

kliniska arbete med målgruppen.  

 De frågeställningar som undersökts har varit: 

1) Återfinns teman från den vetenskapliga diskursen i klinikers diskurs gällande systemiskt 

perspektiv i psykologisk behandling med postpartumdeprimerade mammor? 

2) Vad beror en eventuell diskrepans mellan diskurserna på? 

Metod 

Ansats och tillvägagångssätt 

 Studien bygger på kvalitativ metod och tillämpar en metodologi som utgår från den 

existerande, evidensgrundade begreppsramen kring PPD, innefattandes systemiska, 

transaktionella och relationella faktorer. Studien lyfter samtidigt fram klinikers egna berättelser 

om sitt arbete och syftar till att belysa om och i så fall hur denna begreppsram återfinns i 

praktiken vid psykologisk behandling av mammor med PPD. 

Procedur  

 Vi intervjuade 11 psykologer inom mödra- och barnhälsovården med lång klinisk 

erfarenhet, minst två år, av psykologisk behandling av målgruppen mammor med PPD. 

Intervjupersonerna arbetade på kliniker på olika orter från norr till söder i landet, vilket var 

viktigt för att uppnå en geografisk spridning i studien. Rekrytering skedde genom att tillfråga 

enhetschefer eller likvärdig på respektive mottagningen via mejl eller telefonsamtal. De fick 

information om studien och tillfrågade sedan medarbetare som passade in utifrån 

urvalskriterierna inom den egna organisationen, om intresse för att medverka i studien. I och 

med detta tillvägagångssätt i rekrytering av intervjupersoner så har vi inte haft någon insyn i 

hur många personer totalt som har tillfrågats eller hur många av dem som har varit män eller 

kvinnor. Intresserade intervjupersoner har kontaktat oss och bokat tid för intervju.  

Intervjupersonerna var samtliga kvinnor. Ingen man svarade på frågan om att delta i studien. 

Samtliga intervjuer skedde under januari-februari 2021. Efter de 11 intervjuerna kunde en 

mättnad i data märkas, varför vidare rekrytering inte var nödvändig.  

 Inför intervjun fick varje intervjuperson skriftlig information om studien samt om 

handhavandet av intervjumaterialet. Varje intervjuperson fick därefter skriva under en 

samtyckesblankett om att man hade fått information om studien och hade haft möjlighet att 

ställa frågor. Denna blankett skickades åter underskriven via mejl eller sms till oss. Deltagandet 
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var frivilligt, och det framgick tydligt att varje intervjuperson hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande under vilken tidpunkt som helst innan individens data hade transkriberats. 

Kontaktuppgifter till oss, samt till ansvarig forskare lämnades till intervjupersonerna, om 

ytterligare frågor skulle uppstå efter avslutad intervju. Information om tillvägagångssätt vid 

eventuellt missnöje över hantering av informationsdata lämnades i skriftlig form.  

 En semistrukturerad intervju genomfördes, baserad på en intervjuguide. Inledningsvis 

ställdes frågor om intervjupersonens yrkesbakgrund och tankar kring sitt specifika val av 

arbetsområde. I nästa skede ställdes frågor om intervjupersonernas mer specifika arbetssätt med 

patientgruppen. Frågorna var öppna och icke-styrande; intervjupersonerna fick således 

möjlighet att fritt beskriva sin kliniska verklighet utan på förhand angiven infallsvinkel. 

Frågorna syftade även till att fånga intervjupersonernas tankar kring viktiga områden som de 

upplever inte får missas i det kliniska arbetet med PPD. Denna intervjuform syftade till att 

synliggöra klinikers beprövade praxis, och vikten av deras tankar och delandet av deras 

erfarenheter var en avgörande del i denna studie. 

 Intervjuerna skedde uteslutande digitalt och spelades in audiellt. Ljudfilerna sparades 

på ett krypterat USB-minne och förvarades i låst journalskåp. Intervjuerna varade mellan 20–

60 minuter, beroende på intervjupersonernas utbredning och fördjupning av sina svar. De flesta 

intervjuer varade 30–40 minuter. Materialet transkriberades ordagrant, för att i nästa skede 

kunna analyseras utifrån de teman som återfunnits i forskningen. All information som kunde 

härledas till en specifik intervjuperson togs bort i samband med transkriberingen. Ingen 

personlig eller känslig information efterfrågades av intervjupersonerna. 

Datahantering och bearbetning 

 Intervjuerna kodades genom riktad innehållsanalys (directed content analysis) (Armat 

et al., 2018; Assarroudi et al., 2018; Hsieh & Shannon, 2005). Denna analysmetod är användbar 

när viktiga faktorer ska identifieras utifrån det kliniska materialet utan att använda huvudteman 

som forskningen redan lyft fram. Den empiriska ramen ligger som en förståelseram i den 

analytiska processen. Den teoretiska bas som har hjälpt oss i specificeringen av de deduktiva 

teman vi lyft fram har dels varit systemteorin sett utifrån hur hela familjesystemet kan påverkas 

av den PPD som drabbar mamman, dels anknytningsteorin sett utifrån den viktiga aspekten av 

allvarliga konsekvenser som kan drabba barnet. Inom det systemiska perspektivet återfinns i 

samband med PPD temana ”unik livsfas”, ”multifaktoriellt fenomen” samt ”konsekvenser för 

barnet”, vilka antogs som studiens deduktiva huvudteman.  
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 Samtliga transkriberade intervjuer kodades var och en för sig, av båda författarna 

individuellt, för att därefter jämföra kodningarna så att samstämmighet och olikhet kunde bli 

synliggjort. Målet med analysen har varit att fånga upp alla teman i det transkriberade 

materialet, kategorisera dem för att dels se vad i materialet som återfanns i de deduktiva 

huvudtemana, dels för att fånga upp om där fanns teman som hamnade vid sidan av. Detta 

induktiva tillvägagångssätt har gett möjlighet att finna nya teman som vi namngav som ”övrigt”. 

Temat ”övrigt” har därefter granskats och återkommande information från materialet har förts 

samman till två induktiva delteman (”skuld och skam” samt ”dynamiken i problematiken”) som 

förstärkt huvudtemat unik livsfas samt ett induktivt deltema (”komplexiteten i 

problemstrukturen”) som förstärkt huvudtemat multifaktoriellt fenomen.    

 Samstämmigheten i kodningen var god. I de fåtal fall där vi kodade olika diskuterade vi 

detta på plats och fann samsyn. Diskussion fördes främst inom temat ”multifaktoriellt 

fenomen”, där vi såg komplexiteten utifrån både riskfaktorer för att utveckla en PPD samt 

vidmakthållande faktorer såsom brist av stöd som blir negativa för kvinnan, barnet och/eller 

systemet. Från den analytiska processen kom vi fram till fyra slutliga teman: ”unik livsfas”, 

”multifaktoriellt fenomen”, ”konsekvenser för barnet” samt ”fokus i bedömningssamtal”. I 

materialet har således samtliga huvudteman blivit representerade, men nya delteman har belyst 

och klargjort innehållet i dem (Figur 1). Det nya, induktiva temat redovisas separat (Figur 2). 
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Figur 1 

Slutliga teman, deduktiva samt induktiva teman i psykologisk behandling 

Systemiskt perspektiv 

Deduktiva huvudteman 

Unik livsfas Multifaktoriellt fenomen Konsekvenser för barnet 

- Påverkan på hela eller delar av 

familjesystemet - sett utifrån olika 

nivåer – i parrelationen/ 

föräldrarelationen/syskonrelationen. 

 

- Nyblivna mammor har en hög 

förändringsbenägenhet. Salutogent 

perspektiv. 

- Sociala och psykologiska 

riskfaktorer, ex stress gällande 

livet, relationer, ekonomi, 

upplevelser av förlossningen, 

personliga sårbarhetsfaktorer, 

tidigare sjukdomsbild. 

 

-Stöd från partner, övrig familj 

och nätverk. 

 

-Vidmakthållande faktorer. 

-Påverkan på barnets anknytning 

och kognitiva utveckling. 

 

-Mammans gensvar och 

lyhördhet för barnet. 

Skuld/skam 

Induktivt tema 

Dynamiken i 

problematiken 

Induktivt tema 

Komplexitet i 

problemstrukturen 

Induktivt tema 

 

- Skuld och 

skamkänslor 

kopplat till 

föräldraskapet. 

 

- Yttre 

förväntningar 

som ökar skuld 

och skam. 

 

- Flera sårbarhets-

faktorer återfinns 

och samtidigt är 

det en grupp som 

är mycket 

mottaglig för 

behandling och 

förändring. 

- Många faktorer att ta hänsyn till 

både egna individuella 

sårbarhetsfaktorer och 

relationella faktorer. 

 

- Mötet kräver flexibel ingång i 

en tillåtande atmosfär.  

 

- Allians, förmedla hopp och 

normalisering är viktiga 

komponenter. 

 

-Individcentrerat fokus till en 

relationell problematik. 

 

 

Etik 

 Utifrån att vi inte berörde enskilda patienter eller specifika fallstudier var risken minimal 

att känsliga uppgifter oavsiktligt skulle komma med i vår materialinhämtning. Inga 

personuppgifter inhämtades. Intervjuerna anonymiserades direkt vid transkribering. Deltagarna 

hade möjlighet att avbryta sitt deltagande under vilken tidpunkt som helst fram till dess att 

intervjun transkriberades. Information om tillvägagångssättet gavs både skriftligt och muntligt 

inför deltagande i studien. Att delta i studien och få berätta om sina erfarenheter skulle kunna 

leda till en positiv upplevelse genom att ens åsikter värdesätts och efterfrågas. Samtidigt går det 

aldrig att helt utesluta att den personliga integriteten utmanas i en intervju, men då 
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intervjupersonerna har talat om sitt eget yrkesutövande kan risken för det anses som mycket 

liten och inte heller bestående. Sammantaget var därmed nyttan för de enskilda 

intervjupersonerna och studien större än risken. 

Resultat 

Beskrivning av deltagarna 

 De 11 psykologer som intervjuades har varit verksamma inom olika geografiska 

områden i landet. 4 personer har varit hemmahörande i södra Sverige, 5 i mellersta Sverige och 

2 i norra Sverige. Ett av urvalskriterierna för att delta i studien var att ha arbetat minst 2 år med 

PPD. Majoriteten (8) av deltagarna hade en lång yrkeserfarenhet gällande PPD, 10 år eller mer 

(4 av dem hade arbetat mellan 10–30 år med PPD och 4 av dem hade arbetat med PPD patienter 

längre än 30 år).  

 Urvalskriteriet för att delta i studien var att man arbetade antingen som kurator eller 

psykolog. Samtliga deltagare i studien är dock verksamma psykologer. Utöver 

grundutbildningen som psykolog fanns en god spridning gällande vidareutbildningar, med 4 

intervjupersoner som psykoterapeuter, 2 specialistpsykologer, och 7 av intervjupersonerna var 

grundutbildade inom IPT. Flera (6) av intervjupersonerna hade dessutom övriga 

tilläggsutbildningar, till exempel korttids-terapi KBT resp. PDT, samspelsbehandling, EMDR, 

familje-terapi, gestalt-terapi. 

Teman i intervjuerna med klinikerna 

 Samtliga 11 intervjupersoner resonerade kring systemiskt perspektiv och de 

huvudteman som återfanns i det empiriska materialet, dvs. unik livsfas, multifaktoriellt 

fenomen samt konsekvenser för barnet. Av de induktivt framkomna temana fokuserade 100% 

(n=11) av intervjupersonerna kring temat skuld och skam, samt 64% (n=7) av dem resonerade 

kring hur yttre påverkan kan kopplas till ett sämre mående och ökad skuld och skam. Dessa två 

kategorier slogs ihop till temat skuld och skam, som lades som ett eget deltema inom 

huvudtemat unik livsfas. Ytterligare ett induktivt tema lades i huvudtemat unik livsfas, vilket 

fick heta dynamiken i problematiken. Detta undertema växte fram utifrån klinikernas 

beskrivning av ett både-och-förhållandet i det psykologiska arbetet med patientgruppen. En 

extremt sårbar grupp som samtidigt utifrån den livsfas de befinner sig i ändå är högst mottagliga 

för förändring. Den komplexitet som beskrivs i empirin kring PPD återgavs även i materialet. 

Majoriteten av intervjupersonerna lyfte vikten av hur det terapeutiska mötet med den 

deprimerade mamman formades som avgörande för hur uppdraget sedan skulle formuleras. Vi 
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valde att samla detta till ett induktivt tema som vi kallade komplexiteten i problematiken, vilket 

vi lade under huvudtemat multifaktoriellt fenomen. Detta deltema fick belysa den dubbla roll 

kliniker tycks behöva ha för att möta patientgruppen både utifrån de individuella 

sårbarhetsfaktorerna och utifrån de relationella aspekterna. Materialet speglade inom detta 

deltema att 100% (n=11) av intervjupersonerna lyfte vikten av det terapeutiska mötet och 

alliansen, men när det gällde det relationella aspekterna så skilde det sig åt gällande vilket fokus 

olika relationer fick ha i den psykologiska behandlingen. 

Unik livsfas  

 PPD handlar om depression i en unik livsfas – då man blir förälder eller utökar sin redan 

befintliga familj. Det sker en omstrukturering av roller, ansvarsfördelning och tid, vilket kan 

skapa stress och problem såväl i parrelationen som i föräldrasystemet och i subsystemet mellan 

syskon. Sett utifrån ett systemiskt perspektiv blir vikten av hur olika delar i familjesystemet 

påverkas av den depression som den nyblivna mamman har viktig. Intervjupersonerna har 

beskrivit framför allt tre olika delar inom temat som extra viktiga i mötet med patientgruppen, 

vilka handlar om livsfas-perspektivet inkluderat parrelationens roll för ökat välmående, det 

systemiskt breddade perspektivet utifrån att PPD har en påverkan på hela familjen samt den 

höga förändringsbenägenheten som återfinns hos nyblivna föräldrar. Hälften av 

intervjupersonerna lyfte risken för negativ påverkan på framför allt parrelationen. Ingen 

intervjuperson diskuterade påverkan på andra subsystem i familjen, och en nämnde den dubbla 

problematik som kan uppstå om två föräldrar blir deprimerade samtidigt och vilka konsekvenser 

detta kan få för det lilla barnet. Samtliga intervjupersoner resonerade kring den stora påverkan 

som skuld och skam kan ha för den person de möter i behandling för PPD, och många lyfte 

även problematiken kring vilken negativ påverkan yttre förväntningar kan ha för att öka skuld 

och skam. Intervjupersonerna beskrev vikten av att terapeuten behöver vara medveten om 

skammens påverkan i terapirummet. Detta tillsammans med att det är en patientgrupp som är 

väldigt tacksam att arbeta med då de ofta är öppna för förändring.  

 Inom temats delområde livsfas-perspektiv förde tre fjärdedelar ett resonemang kring den 

kris som kan komma av omställningen det innebär att bli förälder. Dels omställningen i att bli 

mamma som kan vara svår att hantera, dels stressande jämförelser mellan det gamla och det 

nya livet. Föräldrastressen kan drabba båda föräldrarna och det är extra viktigt att få rätt hjälp 

snabbt när det krisar. Vikten av att inte tappa den andra partnern fördes fram som en viktig 

faktor, både sett utifrån det läkande i att få dela sin smärta och svårigheter med sin partner men 
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även i att bli lyssnad på och i samtalet hitta ökad förståelse för varandra. Att bli föräldrar är ett 

gemensamt ansvar, och när roll- och ansvarsfördelningen stör i relationen kan detta behöva 

lyftas i gemensamma samtal. Citat som fångar detta är: 

 

”Det är en omställningskris som vi behandlar. Men bakom den här fasaden av 

omställningskris och kvinnans försök att hantera de känslor och tankar som 

kommer upp, så finns där många svåra saker att hantera, det är en väldigt sårbar 

period av livet.” 

 

”Är det i någon fas av livet som det är viktigt att man inte blir hängande så är det 

när man är nybliven förälder, då ska man verkligen ha direktkanal in.” 

 

 Inom temats delområde det systemiskt breddade perspektivet lyfts vikten av att belysa 

hela den speciella livssituationen, som den drabbade kvinnan befinner sig i. I och med att PPD 

har en påverkan på hela eller delar av familjesystemet så blir just det utvidgade nyfikna 

utforskandet viktigt, vilket några av intervjupersonerna också lyfte. Terapin behöver omfatta 

många varför det blir viktigt att lyfta in frågor kring både den nuvarande familjesituationen och 

hur det har sett ut bakåt. Hur har uppväxten varit, hur fungerade det då och hur fungerar det nu 

i förhållande till ursprungsfamiljen, till sin egen mamma och till sin partner. Detta ger nya 

infallsvinklar till vad fokus i den psykologiska behandlingen tar ansats från. Några citat som 

illustrerar detta är: 

 

”Det måste alltid vara en öppen dörr för övrig familj, det kan ibland vara mannen 

och ibland vara en mormor som behöver inkluderas.” 

 

”Jag försöker tänka utifrån systemet att även om jag har mamma och barn i 

rummet så försöker jag tänka att var har jag de andra personerna, var har jag 

barnet någonstans och hur kan man hjälpas åt så att hela familjen kan må så bra 

som möjligt.” 

 

 Inom temats delområde hög förändringsbenägenhet lyfte några intervjupersoner fram 

den höga förändringsbenägenheten som finns hos nyblivna föräldrar, och hur det blir verksamt 
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i den psykologiska behandlingen. Det gäller att flytta fokus från det negativa till att i stället öka 

nyfikenheten kring sitt barn och hitta det fungerande och mer positiva i föräldraskapet och livet. 

Kvinnor i denna fas av livet har en otrolig motivation till att försöka förstå och närma sig sitt 

barn vilket i sin tur gör att de ofta svarar bra an på behandlingen. Citat som illustrerar denna del 

är: 

 

” I och med att man kommer in i ett skede i livet när folk är lite mer 

förändringsbenägna så kan en liten insats få väldigt stor effekt…” 

 

”Vi är i en extremt utvecklingsexplosiv fas av livet, så vi har mycket hjälp av 

det.” 

 

“Att möta den här smärtan är ju väldigt viktigt. Men också att ge hopp. Att det 

här är något som går att förändra, det här är en process som kan leda till något 

annat.” 

 

Skuld och skam. I det induktiva deltemat skuld och skam ingick dels egna känslor 

kopplat till föräldraskapet som kunde visa sig i form av självkritiska tankar och känslan av att 

vara en dålig förälder, dels yttre förväntningar som riskerade att öka känslan av skuld och skam. 

Alla intervjupersonerna beskrev att en viktig del i den psykologiska behandlingen var att förstå 

kvinnornas känslor av skuld och skam, i en sårbar period av livet. Många beskrev kvinnorna 

som ensamma och att det var svårt för dem att be om hjälp och dela sina känslor. Något som 

riskerade att öka känslan av skuld och skam kunde vara yttre förväntningar på vad som är en 

bra mamma, vad man ska klara av och hur andra har det i denna livssituation. Typiska citat 

inom detta tema är: 

 

“Skuld och skam och att känna sig dålig är så centralt för just den här typen av 

depression om man jämför med annan depression.” 

 

“...det finns en sådan sårbarhet och ett sådant stigma i att man inte mår bra när 

man ska vara lycklig och det är en sådan plågsam aspekt av PPD, att känna sig 
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så alltigenom dålig. Skammen gör att man blir tyst, det är svårt att prata om hur 

man mår, för att det finns en föreställning om att alla andra mår bra.” 

 

”Har du berättat för din parter, har du berättat för dina föräldrar om hur du mår, 

dina anhöriga? Och det är väldigt ofta svaret är nej, inte riktigt, jag vågar inte 

riktigt, jag tror de ska tycka att jag är galen eller så.” 

 

 Dynamiken i problematiken. Det induktiva deltemat dynamiken i problematiken 

belyste det dubbla i att arbeta med en sårbar men ändå mottaglig patientgrupp som befinner sig 

i en period av livet där många faktorer spelar in för hur upplevelsen av att bli förälder ska 

formas. Samtliga intervjupersoner beskrev ett stort engagemang i patientgruppen, ett medvetet 

val av patientgrupp att fördjupa sig i. Att i det psykologiska arbetet hålla både det svåra och att 

förmedla hopp tillsammans med att se förändringsbenägenheten skapar en dynamik i klinikers 

arbete som blev tydlig i materialet. Citat som belyser det är: 

 

”Att normalisera och sänka alla krav under en period där de har det väldigt 

jobbigt är jättehäftigt. Man gör så mycket.” 

 

”Man möter den här smärtan, men man ger också hopp. Det är fantastiskt att 

arbeta med människor som är i den här fasen av livet.” 

 

Multifaktoriellt fenomen 

 I temat ingick belysning av PPD från två perspektiv. Dels utifrån sociala och 

psykologiska riskfaktorer som kan påverka om en person drabbas av PPD. Dels utifrån det stöd 

eller den brist på stöd som finns för kvinnan eller andra viktiga personer och möjliga andra 

vidmakthållande faktorer som gör det svårt för kvinnan att bli fri från sin PPD. Det handlar om 

flera faktorer och flera dimensioner som gemensamt bidrar till PPD vilket gör det extra viktigt 

att utforska brett både här och nu och bakåt, vilket återfanns i materialet. Citat som belyser detta 

är: 

 

”… alla är inte likadana, alla kvinnor med postpartum depression. Det kan vara 

väldigt unga tjejer som kommer från väldigt socialt utsatta miljöer till 
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välutbildade kvinnor med partners och välordnade förhållanden. De kan ha haft 

tidigare depressioner, en alkoholiserad mamma eller pappa de kan ha trauma, 

eller inget alls traumatiserande i sin barndom, men bara ha en känslighet, en 

sårbarhet.” 

 

”…vad har man för möjlighet till emotionellt och praktiskt stöd eller avlastning, 

hur ser det ut i relation med partnern, hur ser det ut med närstående, vad är 

möjligheterna att öka mammans stöd, hur kan vi tillsammans jobba på det.”  

 

”Relationen till sina egna föräldrar kan påverka synen på sitt eget föräldraskap, 

eller skapa hinder framåt.” 

 

” Vad bär man med sig från sin barndom som kan hänga kvar i sitt eget 

föräldraskap, vad blir ett hinder i eget föräldraskap.” 

 

 Komplexiteten i problemstrukturen. Detta induktiva tema visar på att PPD är ett 

fenomen som behöver betraktas och förstås utifrån flera olika dimensioner. Man behöver ta 

hänsyn till både de individuella sårbarhetsfaktorerna och även ta in de relationella faktorer som 

spelar roll, vilket gör PPD till ett fenomen där både individuella, relationella och systemiska 

faktorer behöver beaktas. Hur man som kliniker riktade sitt fokus såg lite olika ut. De flesta 

intervjupersonerna beskrev att det är viktigt att skapa en tillåtande och trygg atmosfär för 

utforskande samtal där kvinnan känner sig sedd och hörd. För detta krävs en flexibel ingång i 

närmandet av de hjälpsökande kvinnorna. Terapeuten behöver vara bekräftande och kunna 

skapa en bra allians. Få av intervjupersonerna beskrev att de aktivt inkluderade familj och 

nätverk in i behandlingen av den drabbade kvinnan. De flesta belyste ett mer individ-fokuserat 

arbete även då de bredare systemiska tankarna fanns med i det enskilda arbetet med kvinnan. 

Tydligt fokus var på kvinnans mående, det lilla subsystemet mamma-barn eller mamma-

partner. Komplexiteten blir även tydlig i frågan: drabbas kvinnan av PPD för att hon får barn 

eller är det depressionen som får en specifik betydelse för att hon just fått barn och är i en annan 

livsfas? Att just ha den breda infallsvinkeln i bedömningsarbetet med både tidigare 

sårbarhetsfaktorer samt nuvarande situation gällande stöd och livssituation är något som 

samtliga intervjupersoner lyfte fram som viktigt. Några beskrivande citat gällande detta är: 



 

 

17 

 

 

”Av både erfarenhet och av forskning så tror jag att det är kvinnors upplevelse 

som ska ligga till grund. Individuell behandling har alltid känts väldigt 

verksamt.” 

 

”Man kan inte bara jobba individinriktat när det gäller nyblivna familjer, utan 

barnet måste sättas främst. Man måste ha med sig barnet i alla samtal. Man 

jobbar dubbelt.” 

 

Konsekvenser för barnet 

 I temat ingick dels påverkan på barnets anknytning och kognitiva utveckling dels 

mammans gensvar och lyhördhet för barnet. Få av intervjupersonerna beskrev vilken direkt 

negativ påverkan som depressionen kunde få för barnet.  Flera intervjupersoner beskrev att de 

gjorde en bedömning av depressionen och ifall mamman hade behov av att vara sjukskriven så 

att den andre föräldern kunde vara hemma och ta hand om barnet under en period eller ifall 

barnet blev så pass påverkat av depressionen att familjen hade behov av en annan vårdnivå, 

såsom psykiatrin alternativt socialtjänsten. De allra flesta av intervjupersonerna framhöll vikten 

av att bedöma samspelet och mammans gensvar för sitt barn och hur anknytningen såg ut. Man 

betonade betydelsen av att barnet fanns med i det terapeutiska arbetet, dels för att kunna bedöma 

samspelet och hjälpa föräldern att tolka barnets signaler, dels för att många beskrev att de 

arbetade utifrån barnets behov. Andra sätt att arbeta med relationen mellan mor och barn kunde 

vara att arbeta med inre föräldramodeller och vad mamman hade fått med sig från sin egen 

uppväxt i form av bilder av föräldraskapet. En del intervjupersoner betonade att det var viktigt 

att undersöka vad som väcks hos kvinnan då hon får sin bebis och vilka mönster som hon kan 

behöva arbeta med då de försvårar hennes föräldraskap. Några intervjupersoner pratade om 

normalisering av föräldraskapet överlag och att arbeta med de förväntningar och krav som 

kvinnan kan ha på sig själv i förhållande till vad ett spädbarn behöver för att göra kvinnan mer 

trygg i sin föräldraroll. Ytterligare en aspekt är att hjälpa kvinnan att lära känna just sitt spädbarn 

utifrån barnets specifika personlighet och temperament och kunna bekräfta i att det barnet 

kanske är lite känsligare eller mer irritabelt.   

 Flera beskrev att de interventioner som gjordes och som hade en direkt koppling till 

barnet även var de som upplevdes som mest verksamma i det terapeutiska arbetet och att 
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depressionen ofta kunde lätta då mamman fick mer känslor för sin bebis och blev tryggare i sitt 

föräldraskap. Typiska citat från detta tema kunde vara: 

 

“.. viktigt att undersöka vilken plats tar det här lilla barnet i sammanhanget.” 

 

“Jag försöker ganska fort få med bebisen i rummet.” 

 

“Det är relationen förälder-barn, föräldraskapet, inte själva depressionen 

egentligen, som behandlas.” 

 

“Många behöver hjälp med att tolka barnets signaler, att förstå varför barnet 

skriker eller...att tolka barnets anknytningsbeteenden.” 

 

“Det blir ju en depressionsbehandling, men det är alltid så att den blir i relation 

till barnet.” 

 

Nytillkommet induktivt tema gällande fokus i bedömningssamtal 

 En ursprunglig bedömning av materialet gällande hur kliniker formar sitt arbete 

tillsammans med frågan om upplevd nytta av riktlinjer och styrdokument ledde fram till ett nytt 

tema. Här såg vi en spridning då några fann stor nytta och stöd medan andra lutade sig mer på 

sin beprövade erfarenhet eller mer regionala riktlinjer. Temat omfamnade vikten av 

bedömningssamtal inför psykologisk behandling, vilket samtliga intervjupersoner beskrev som 

viktigt, om än i lite olika termer. Se Figur 2. 
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Figur 2.  

Nytillkommet induktivt tema gällande fokus i bedömningssamtal 

Fokus i bedömningssamtal 

Barnet i fokus Kvinnan i fokus Brett systemiskt perspektiv 

- Bedömning av barnets behov. 

 

- Att föräldern kan tillgodose 

barnets behov. 

 

- Basala behov hos barnet. 

- Kvinnans egen problembeskriv-

ning. 

 

- Kvinnans eget mående, 

sårbarheter och basala behov. 

 

-Rollförändring utifrån kvinnans 

perspektiv. 

 

- Egna inre föräldramodeller. 

- Hur kan hela familjen må bra, 

hur mår övriga i familjen. Vilket 

stöd finns och var. 

 

- Påverkan av/på andra 

familjemedlemmar. Anknytning, 

samspel. 

 

- Andra insatser, ev. samarbete. 

 

- Många faktorer bidrar till PPD, 

se hela paletten. 

 

 Flera beskrev tydligt att de förde minst tre bedömningssamtal inledningsvis vid kontakt 

med den drabbade kvinnan. Några beskrev vikten av att nyfiket och icke-dömande utforska 

kvinnans situation för att rama in vad de skulle arbeta med och vad som var viktigast för 

kvinnan. Det kunde dock skönjas en skillnad i ingångsvinkel och fokus i bedömningarna: 

utifrån barnet (n=1), kvinnan (n=4), samt en bredare systemisk tankegång (n=6), vilket visas i 

Figur 2. Citat som beskriver de olika ingångarna är: 

 

”Det viktigaste från början är att se till att barnet har vad det behöver. Det är 

utifrån ens bedömning av barnets behov.” 

 

”Man börjar alltid att utforska så mycket som möjligt av hur den här kvinnan har 

det. Sedan utvidgar man det mer och mer.” 

 

”Det är lite olika beroende på vem det är som kommer, vilket fokus man har. 

Man fokuserar på barnets personlighet, samspelet, det emotionella och praktiska 

stödet, relationen till partnern och närstående, kvinnans egna individuella 

sårbarheter.” 
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Diskussion 

 Forskningen belyser tydligt både de multifaktoriella faktorerna som ökar risken för att 

utveckla en PPD samt de breda konsekvenserna PPD riskerar att ge sett utifrån ett systemiskt 

perspektiv, samtidigt som forskningen kring det kliniska psykologiska behandlingsarbetet med 

patientgruppen är ytterst begränsad. Syftet med studien, med utgångspunkt från vad 

forskningen beskriver, har varit att undersöka om, och i så fall hur, det systemiska perspektivet 

återfinns i intervjupersonernas berättelser om sitt arbete med patientgruppen. Syftet har även 

varit att undersöka vad den eventuella diskrepansen kan bero på. Studien visar på att empirin 

återfinns i klinikers beskrivning av sitt psykologiska arbete med patientgruppen, dock i varierad 

grad och utifrån olika infallsvinklar. Det finns både en koppling och en diskrepans mellan 

empiri och klinisk verklighet. De tre induktiva temana skuld och skam, dynamiken i 

problematiken samt komplex problemstruktur förstärker empirins huvudteman på ett tydligt 

sätt. Ytterligare ett fynd som visar sig vara viktigt är det extra induktiva temat om 

bedömningssamtal, där en spridning av svaren kan ses utifrån vilken infallsvinkel som blir mest 

betonad i beskrivningen av behandlingsarbetet.  

Koppling och diskrepans  

 Studien visar på en koppling mellan klinikers beskrivning av sitt arbete och 

forskningens grundteman: unik livsfas (Cuijpers et al., 2008; Psouni & Eichbichler, 2020), 

multifaktoriellt fenomen (Johansson et al., 2017; Psouni & Eichbichler, 2020; Wickberg & 

Hwang, 2003) samt konsekvenser för barnet (Cameron et al., 2016; Cluxton-Keller & Bruce, 

2018; Fitelson et al., 2011; Psouni et al., 2017). Denna koppling innebär att kunskap om och 

tankar kring grundtemana finns med i deras ingång och möte med patientgruppen. Vi mötte en 

grupp kliniker med hög kompetens och med ett stort intresse för detta specialområde, och flera 

pratade också om det rådande forskningsläget kring PPD, vilket skulle kunna förklara att där 

återfinns en koppling mellan fälten. Det finns en stor förförståelse hos klinikerna för det som 

forskningen lyfter fram gällande vikten av tidig behandling för att minska stora negativa 

konsekvenser inom familjesystemet (Cacciola & Psouni, 2020).  

 Systemiskt arbete fångar in många av de faktorer som forskningen lyfter som viktiga att 

inte missa i förhållande till PPD. Flera av dessa faktorer påverkar hela familjen medan det inte 

alltid är självklart att andra familjemedlemmar än den deprimerade mamman adresseras i 

behandling (Hunt, 2006). Den diskrepansen vi ser i materialet handlar om ingången i de 

systemiska faktorerna som blir viktiga att ha med vid behandling. Även då kunskapen hos 
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klinikerna är hög kring vikten av ett brett systemiskt perspektiv vid PPD så är ändå 

angreppssättet hos hälften av intervjupersonerna utifrån ett individcentrerat fokus. Det som kan 

ses som problematiskt är att kliniker kan missa den negativa påverkan en PPD, utifrån 

evidensen, faktiskt till stor del riskerar få på andra subsystem (Goodman, 2004). Risken finns 

att om informationen främst kommer från den drabbade kvinnan själv så riskerar man att missa 

viktig systemisk påverkan då kvinnan själv inte lyfter den som väsentlig. Att lyfta in 

partnerperspektivet i sitt utforskande kring påverkan är för de flesta en självklarhet, men där 

betoningen främst är utifrån kvinnans perspektiv och behov av stöd, och inte lika tydligt kring 

utforskandet av negativ påverkan på partnern.  

 Vikten av mamma-bebisrelationen är väl dokumenterad i forskningen (Nylen et al., 

2006; Cluxton-Keller & Bruce 2018). Detta är även ett givet fokus för intervjupersonerna i sin 

kliniska vardag gällande hur denna påverkas av en PPD. Trots brett tankesätt verkar de flesta 

av klinikerna arbeta främst med kvinnan i fokus eller i det lilla subsystemet såsom mamma-

barn. Detta fokus kan ses som ett systemiskt psykologiskt arbete, men utifrån ett smalare 

synsätt. Psykologiskt arbete med PPD är således ett tu-delat uppdrag, där depressionen, 

samspelet med bebisen, men även det bredare systemiska perspektivet behöver bemötas. Att 

arbeta med systemiska ingångar utifrån framför allt en enda informationskälla (mamman) blir 

diskrepansens kärna, då flera dimensioner riskerar att missas. PPD är ett transaktionellt 

fenomen vilket innebär att det inte finns en rak orsak-verkan-samband, varför det blir så viktigt 

att öppna upp möjligheten att arbeta med fler vuxna än den identifierade patienten. Forskningen 

är tydlig kring att en multifaktoriell etologi är en viktig aspekt av hur man ska förstå 

problematiken (Claridge, 2014; Goodman & Santagelo, 2011; Psouni & Eichbichler, 2020; 

Wickberg & Massoudi, 2018).  

Bemötandet av patientgruppen 

 Många kvinnor med PPD upplever det som svårt att söka och ta emot professionell hjälp. 

Anledningar till det kan vara att man inte vill vara till besvär eller en känsla av skam och rädsla 

för att betraktas som psykiskt sjuk (Dennis & Chung-Lee, 2006). Kvinnor med PPD kan ofta 

känna skuld och känna sig helt överväldigade av ansvaret för barnet (Beck 2002; Beck, 2006). 

PPD är alltså en problematik som omgärdas av flera hinder för att ens söka eller komma till 

psykologisk behandling (Cacciola & Psouni, 2020). Intervjupersonerna lyfte vikten av hur 

dessa kvinnor blir bemötta i det terapeutiska rummet, sett utifrån att underlätta i att prata om 

det svåra. Möjligen kan detta bli ett terapeutiskt hinder i strävan efter ett bredare systemiskt 
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perspektiv, då det samtidigt skulle kunna innebära att kvinnan flyr undan behandlingen av 

rädsla eller skam. Intervjupersonerna beskrev just att kvinnorna ofta upplever sina negativa 

känslor som icke talbara och att det därför var viktigt att skapa en miljö där det är möjligt att 

uttrycka de negativa känslorna och få stöd från andra som validerar kvinnans upplevelse 

(Knudson-Martin & Silverstein, 2009). Man kan tänka att i den stora omsorgen om att inte tappa 

kvinnan terapeutiskt, i att försöka hjälpa kvinnan i hennes mående och därmed också minska 

risken för konsekvenser i samspelet med bebisen, så blir det breda systemiska perspektivet 

underordnat. Kvinnornas svårigheter att uttrycka negativa känslor som inte överensstämmer 

med de sociala förväntningarna kan leda till en isolering som vidmakthåller depressionen. En 

konsekvens av detta kan bli att det individuella fokuset ses som en nödvändig behandlingsstart. 

En normalisering blir då en viktig del i bemötandet av skammen liksom för att kunna förmedla 

hopp. Detta sammantaget leder till en svår paradox som behöver belysas utifrån komplexiteten 

av PPD. Att finna ett sätt där omsorgen och förförståelsen av sårbarheter inte står i vägen för 

ett brett och inkluderande systemiskt perspektiv blir viktigt.  

Bedömningssamtal 

 I de nationella riktlinjer och styrdokument som finns för behandling av PPD återfinns 

ingen direkt koppling mellan forskning och bedömningssamtal. Det som kan sägas är att den 

tydlighet som återfinns i evidensen kring de många riskfaktorer en PPD kan ge (O´Hara & 

Swain, 1996; Robertson et al., 2004; Wickberg & Hwang, 2003) bör lika tydligt återfinnas i det 

kliniska arbetet som ska möta denna patientgrupp. Resultatet av vår studie visar på att 

intervjupersonerna har olika infallsvinklar när de talar om bedömningssamtal eller ingång in i 

behandlingsarbetet. Det tycks i samtal med kliniker som att mycket av bedömningssamtalen 

lutar sig på beprövad erfarenhet och kunskap kring vad man behöver beakta kring själva 

problematiken. Sett utifrån forskningens breddade syn på det systemiska perspektivet som 

innefattar flera olika nivåer (Cacciola & Psouni, 2020) kan tänkas att kliniker riskerar missa 

delar i sin bedömning av vad de ska fokusera på i behandlingen. Därav blir den bedömningsram 

som ska fånga upp viktiga områden in i behandlingen extra viktig i ett uppdrag som utgår från 

individ men drabbar systemiskt och brett. Det verkar som att kliniker arbetar med evidensen 

som förståelseram. Trots detta är det inte en självklarhet för alla att ställa frågor om evidensens 

alla huvudteman vid bedömningssamtalen eller att arbeta systemiskt i terapirummet med flera 

familjemedlemmar. En lösning kan vara ett tydligt protokoll som beskriver vilka delar som 

alltid bör ingå vid ingången vid behandling av PPD. Med detta finns möjlighet att utvärdera det 
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kliniker faktiskt gör, och därmed ges möjligheten till ökad evidens kring klinikers faktiska 

arbete.  

Metodologiska begränsningar 

 Det är många som blev tillfrågade att delta i denna studie, och det är få som valde att 

delta. De personer som har intervjuats var på det sättet en homogen grupp, eftersom alla hade 

ett stort intresse och engagemang för målgruppen, sådant som motiverade dem till att delta i 

studien. Flera av intervjupersonerna hade dessutom arbetat länge med patientgruppen. Samtliga 

av de intervjuade hade en psykologutbildning i grunden. Å andra sidan kom de intervjuade 

personerna från olika, geografiskt spridda regioner, olika verksamheter, och hade olika 

vidareutbildningar och med olika inriktningar. Ändå visade vårt material i många delar en stor 

samstämmighet, vilket skulle kunna ses som ett resultat av homogeniteten bland de intervjuade. 

Vi märkte ganska snabbt i intervjuprocessen en mättnad i informationen som inkom, trots deras 

olika kliniska vidareutbildningar och inriktningar. Man kan dock tänka sig att personer som är 

mer intresserade inom ett specialistområde även är mer pålästa och har en hög förförståelse 

kring området och vad empirin lyfter fram som viktiga faktorer att belysa i psykologisk 

behandling av PPD. Detta skulle kunna utgöra en begränsning i hur långtgående slutsatser som 

kan dras baserat på detta material. 

Öppna intervjufrågor användes för intervjun, i syfte att inte styra intervjupersonerna i 

vilken riktning de ska lägga tyngdpunkten i sina svar. Vi satte inte heller någon exakt tidsgräns 

för intervjuerna, utan lät intervjupersonerna prata klart utan vidare styrning än intervjuguidens 

frågor. Med detta sätt tänker vi att vår intention av att ha en så neutral hållning som möjligt har 

uppnåtts. En teoretisk risk med ett sådant förfarande är att den som blir intervjuad kan hamna i 

sina egna berättelser långt ifrån intervjuguidens startpunkt, men detta var inget som vi upplevde 

blev problematiskt i denna studie. Författarnas egen yrkesidentitet kan ha medfört en risk, att 

intervjupersonerna antog en viss förförståelse kring arbetssättet, t ex att man brukar inleda en 

psykologisk behandling med att göra en bedömning. Detta skulle kunna förklara varför de 

intervjuade inte utvecklade sina tankar mer kring just bedömningens natur.  

Att använda citat för att tydliggöra de teman som återfunnits i materialet samt vid 

analysen av intervjupersonernas beskrivningar har ökat studiens giltighet. Kodning och 

analysarbete visade en hög samstämmighet mellan författarna som har kodat, vilket stärker 

studiens trovärdighet.   
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Slutsatser 

 Majoriteten av de intervjuade psykologerna visade sig ha de empiriskt baserade teman 

som utgångspunkt i sitt arbete, men dessa teman betonas i varierad grad.  Att som behandlande 

psykolog först göra en bedömning inför behandling av PPD är självklart, och då särskilt utifrån 

den drabbade kvinnan och i relation till det lilla barnet. Hur det systemiska perspektivet ramas 

in i denna bedömning är dock oklart. Hälften av deltagarna i denna studie verkar ha ett 

systemiskt tänk i en individcentrerad kostym, vilket kan innebära en risk att tappa viktiga delar 

av den systemiska påverkan de behöver fånga i sina bedömningssamtal in i behandlingen. Att 

systemiskt blicka genom en enskild patients beskrivning ger en enskild vinkel av 

problematiken. Genom en bred bedömning ges däremot möjlighet att fånga in de tillfällen där 

även andra personer i familjesystemet kan behöva lyftas in i behandling. Att underlätta och 

säkerställa att de viktiga systemiska temana återfinns i praktiken kan handla om en tydliggjord 

bedömningsram i utforskandet av problem hos patientgruppen. Chansen ökar även till att se vad 

som ingår i ens specifika uppdrag och vad som bör skickas vidare. Detta eftersom uppdragen 

och organisationen kring arbetet med psykologisk behandling av PPD kan se olika ut över 

landet.  

 I de styrdokument och riktlinjer som finns idag beskrivs en empirisk evidensgrund för 

komplexiteten i problemet PPD, men ingen tydlighet kring hur denna ska föras in och hanteras 

i bedömning av och psykologisk behandling med patientgruppen. Det tycks som att kliniker i 

olika grad självstyrt tänker och arbetar forsknings-genererat, men i och med avsaknaden av en 

gemensam ram, så blir det omöjligt att skapa en evidensbas från klinikers psykologiska arbete.  

Att närma sig PPD som ett systemiskt problem med systemiska behandlings-interventioner är 

idag är ett outforskat område varför denna studie blir en viktig start. Denna studie är ett 

nödvändigt första steg för att kunna skapa en bild av hur kliniker inför/inte inför det systemiska 

i sitt psykologiska arbete med PPD. Nästa steg innebär att forma ett tydligt protokoll där 

evidensens samtliga huvudteman tas upp och som konkret tolkar systemiskt perspektiv till hur 

man arbetar. Det är därför viktigt att utforma tydliga protokoll så att jämförelser med andra 

ingångar och metoder kan göras och validiteten för arbetet kan stärkas. Detta för att sedan kunna 

utvärdera på ett kontrollerat sätt rollen/vikten av det systemiska i psykologisk behandling av 

PPD så att grunden för en evidensbas kan byggas. En förhoppning är att fortsatt forskning tar 

vid och bygger vidare på evidensbasen kring klinikers faktiska arbete, för att på så sätt 

tydliggöra vikten av kopplingen mellan evidens och praktik.   
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