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Sammanfattning      

I forskning och i klinisk verksamhet beskrivs gruppbehandling som ett 

kostnadseffektivt alternativ till individuell terapi vid Post Partum Depression 

(PPD) och gruppbehandling antas erbjuda en rad specifika terapeutiska 

möjligheter vid behandling av PPD. Den aktuella studien utfördes som en 

utvärdering av gruppbehandling vid PPD, vilken erbjöds inom mödra- och 

barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän som del i ett projekt våren 2017. 

Nio kvinnor som fullförde gruppbehandlingen intervjuades med syfte att 

undersöka deras upplevelse av att delta i gruppbehandling, samt hur 

gruppbehandlingen påverkade deras upplevelse av föräldraskapet. Den tematiska 

analysen visar bland annat att det att träffa andra som kände på samma sätt bidrog, 

förutom till normalisering och spegling av skamfyllda känslor, även till 

upplevelsen av att få tillhöra ett socialt sammanhang och därmed upplevelsen av 

att vara mindre ensam. Gruppen upplevdes också som något som gav struktur och 

som något att se fram emot. Resultaten visar att den erbjudna gruppbehandlingen, 

där barnet förväntas närvara, kan vara ett lämpligt komplement till individuella 

insatser, om denna insats är i linje med kvinnans önskemål och behov.   

Nyckelord: Föräldrablivande, Föräldraskap, Gruppbehandling, Mödra- och 

barnhälsovård, Post Partum Depression, Psykologisk behandling, Tematisk analys 
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Introduktion 

I Sverige finns en väl upparbetad vårdkedja för att uppmärksamma och bemöta kvinnor med 

nedstämdhet och depression efter förlossningen. Insatserna som erbjuds är till övervägande 

del individuella. En ofta beskriven upplevelse hos de drabbade kvinnorna är känslor av skam 

och skuld över att inte kunna glädjas över sitt barn och en känsla av ensamhet då ”alla andra” 

upplevs må bra och njuta av föräldraskapet. Gruppbehandling för kvinnor med post partum 

depression (PPD) erbjuder, genom sitt format, en möjlighet att adressera dessa känslor på ett 

sätt som individuell behandling inte möjliggör. Även om det har forskats en del på 

gruppbehandling vid PPD, finns det fortfarande ett antal kunskapsluckor, bland annat kring 

behandlingsmetod, när gruppbehandling kan vara lämplig, form och struktur på behandlingen 

och huruvida barnet ska följa med vid behandlingstillfällena eller inte. I denna studie 

utvärderades en gruppbehandling för kvinnor med post partum depression. Behandlingen 

genomfördes vid två tillfällen under vårterminen 2017 som ett projekt vid Psykologenheten 

för mödra- och barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän. Projektet finansierades med 

statsbidrag till insatser inom primärvården för att stärka kvinnors hälsa. Fokuset i studien var 

att undersöka gruppdeltagarnas upplevelser av att delta i gruppbehandling, hur de upplevde 

gruppbehandlingens effekter på de depressiva symptomen samt på upplevelsen av 

föräldraskapet och barnet.  

Tidigare forskning 

Barnafödande är en av de mest omvälvande händelserna i en kvinnas liv och påverkar alla 

delar av det, från hur kvinnan upplever sig själv och sin sociala roll till hennes interpersonella 

relationer (Mulcahy, Reay, Wilkinson, & Owen, 2010). Således är det inte överraskande att 

PPD är en vanlig komplikation vid barnafödande. Mellan 10 och 20% av alla kvinnor i den 

västliga världen drabbas av PPD (Evagorou, Arvaniti, & Samakouri, 2016) och ungefär 
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samma antal kvinnor lider av subkliniska nivåer av depressiva symptom under post partum 

perioden (Austin, Hadzi-Pavlovic, Priest, Reilly, Wilhelm, Saint, & Parker, 2010; Goodman 

& Tyer-Viola, 2010).  

PPD definieras enligt International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems 10th Revision (ICD-10) (World Health Organization, 2010) och Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders 5th ed. (DSM-V) (American Psychiatric 

Association, 2013) som en icke-psykotisk depression som skall ha startat inom fyra till sex 

veckor efter förlossningen. Symtombilden vid egentlig depression efter förlossning skiljer sig 

inte från den vid depressioner i allmänhet. Livssituationen under vilken den inträffar ger dock 

risk för mer långtgående konsekvenser, inte bara för den drabbade kvinnan, utan också för 

barnet och eventuellt övriga familjemedlemmar (Musters, McDonald, & Jones, 2008; 

Wickberg & Hwang, 2003).  

Förutom att lida av depressionssymptom under en tid i livet då man förväntas vara 

lycklig, kan en post partum depression med ledsenhet och negativt tänkande påverka det 

viktiga emotionella utbytet mellan mamma och barn (Luoma, Tamminen, Kaukonen,  

Laippala, Puura, Salmelin, & Almqvist, 2002). Därmed finns risk att negativa spiraler i 

föräldraskapet uppstår (Milgrom, Ericksen, McCarthy, & Gemmill, 2006) vilket exempelvis 

kan handla om mammans förmåga att ta hand om sitt nyfödda barn och stödja dess 

emotionella och kognitiva utveckling (Mulcahy et al., 2010). Således har PPD hos nyblivna 

mammor kopplats till ett antal riskfaktorer för barnet. Dessa kan vara risk för otrygg 

anknytning (Mulcahy et al., 2010), högre nivå av ångest och depression under barndomen 

samt beteendestörningar (Josefsson & Sydsjo, 2007; Milgrom et al., 2006). Dessa negativa 

effekter har också återfunnits hos barn till mammor med subkliniska symptom på depression 

(Tronic & Reck, 2009). För den drabbade kvinnan kan PPD öka risken för återkommande 

depressiva besvär senare under livet (Mulcahy et al., 2010).  
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Etiologi 

Forskare har inte kunnat identifiera en tydlig förklaring till varför vissa kvinnor utvecklar 

PPD (Evagorou et al., 2016). Multifaktoriella stress-sårbarhetsmodeller, i vilka biologiska och 

psykosociala riskfaktorer, men också personlighetsfaktorer interagerar, används dock i 

litteraturen för att förstå PPD  (Goodman & Santangelo 2011; Bobo & Yawn, 2014). 

Signifikanta och erkända psykosociala riskfaktor för PPD är brist på socialt stöd (Goodman & 

Santangelo, 2011) eller förlust av viktiga sociala sammanhang (Seymore-Smith, Cruwys, 

Haslam, & Brodribb, 2016). Ytterligare riskfaktorer är konflikter i parrelationen, samt 

närliggande stressfyllda eller traumatiska händelser (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson, & 

Rådestad, 2005), tidigare depressioner samt sociala och ekonomiska svårigheter (Beck, 2001; 

Wickberg & Hwang, 2003).  

Kvinnor med PPD tenderar att tolka sitt spädbarn på ett mer negativt sätt än vad icke-

deprimerade mammor gör (Foreman & Henshaw, 2002). Möjligtvis hänger detta ihop med att 

deprimerade mammor tenderar att uppmärksamma och möta barnens negativa emotioner i 

större utsträckning än vad positiva emotioner uppmärksammas (Webb & Ayers, 2015). Detta 

leder till att barnets negativa reaktioner förstärks och därmed ökar i frekvens. Samtidigt 

tenderar deprimerade mammor att tolka barnets temperament som en reflektion av den egna 

föräldraförmågan (Henshaw, Fried, Teeters, & Siskind, 2014). Tillsammans skulle detta 

kunna leda till en självförstärkande upplevelse av att inte duga som mamma. Dessa olika 

tendenser till dysfunktionellt negativt tänkande riskerar således att ömsesidigt förstärka det 

negativa mor-barn-samspelet, med risk för långsiktiga effekter på relationen (Milgrom et al., 

2006). 

Behandling  

Med tanke på de långtgående konsekvenserna av PPD för de drabbade individerna samt de 

därmed kopplade höga kostnaderna både för individen och samhället, är det av stor betydelse 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubertsson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15883652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubertsson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15883652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gustavsson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15883652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%C3%A5destad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15883652
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att identifiera och erbjuda behandling till de som drabbas. Psykologiska behandlingsmetoder 

som ofta rapporteras i forskningen är självhjälpsgrupper, stödsamtal, kognitiv beteendeterapi 

(KBT), psykodynamisk terapi (PDT) eller interpersonell terapi (IPT) (Scope, Booth, & 

Sutcliffe, 2012). Även mer renodlade mor-barn-terapier förekommer (Clark, Tluczek, & 

Brown, 2008; Likierman, 2003; Milgrom et al., 2006). De psykologiska insatserna ges både 

individuellt och i grupp. I randomiserade kontrollerade studier (RCT) är det framförallt IPT 

och KBT som har undersökts och både individuell terapi och gruppterapi visar på goda 

behandlingsresultat vid PPD (Morrell et al., 2016; Sockol, Epperson, & Barber, 2011). Vid 

behov erbjuds farmakologisk behandling om det bedöms som nödvändigt (Pearlstein, 

Howard, Salisbury, & Zlotnik, 2009). Det finns dock en brist på systematiska studier av 

farmakologisk behandling för denna grupp (O´Hara & Engeldinger, under utgivning). 

Forskningen visar vidare att nyblivna mammor, oavsett om de ammar eller inte, ofta är 

restriktiva med att medicinera (Goodman, 2009; O´Hara & Engeldinger, under utgivning).  

I Sverige screenas nyblivna mammor på barnhälsovården sex till åtta veckor efter 

förlossningen med hjälp av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Cox, Holden, & 

Henshaw, 2014) enligt Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014) 

samt Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångesttillstånd (Socialstyrelsen, 2017a). 

EPDS är en självskattningsskala med 10 items framtagen speciellt för att mäta 

depressionssymptom under post partum perioden (Cox et al., 2014).  Alla nyblivna mammor 

med depressiva symptom bör enligt barnhälsovårdens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2014) 

erbjudas stödsamtal med barnhälsovårdssjuksköterskan (Wickberg & Hwang, 2003). Vid 

EPDS-poäng som överstiger 12 poäng och därmed antyder depression (Cox et al., 2014) bör  

kontakt med läkare eller psykolog inom mödra- och barnhälsovård initieras (Rikshandboken 

för barnhälsovård, 2018). Enligt en kartläggning om vård efter förlossningen genomfört av 

Socialstyrelsen (2017b) erbjuds 70-90% av alla nyblivna mammor detta, men med stor 
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variation inom och mellan landstingen. Tillgång till psykolog fanns i alla landsting, med lokal 

variation inom landstingen (Socialstyrelsen, 2017b). I internationell forskning lyfts inte sällan 

fram att individuell behandling för PPD begränsas av ekonomi eller tillgänglighet, varför 

gruppbehandling ofta ses som en kostnadseffektiv möjlighet att nå fler (Goodman & 

Santangelo, 2011; Scope et al., 2012). Också i Sverige påverkas mödra- och barnhälsovården 

av begränsade resurser (Socialstyrelsen, 2017b), varför evidensbaserad gruppbehandling även 

i Sverige skulle kunna vara ett kostnadseffektiv alternativ. 

Gruppbehandling erbjuder, genom sin form, ett antal specifika terapeutiska 

möjligheter som bland annat normalisering, införande av hopp, altruism, interpersonellt 

lärande och tillhörighet (Griffiths & Barker-Collo, 2008; Ugarriza, 2004; Yalom, 1995).  Post 

partum depression kännetecknas ofta av upplevd ensamhet och skam över att inte kunna 

glädjas över sitt barn och föräldraskapet (Birbrajer & Glas Kullbratt, 2003), varför 

normalisering blir ett viktigt behandlingsmål. Scope et al. (2012) beskriver hur just 

jämförelsen med andra i samma situation möjliggör normalisering och dessa forskare 

framhäver denna aspekt som speciellt viktig vid PPD.   

Gruppbehandling skapar vidare förutsättningar för social grupptillhörighet samt 

möjlighet att bryta social isolation (Scope et al., 2012). Seymour-Smith et al. (2017) fann i sin 

studie en stark koppling mellan förlust av grupptillhörighet i samband med föräldrablivandet 

och depressionssymptom. I en kvalitativ studie av Scrandis (2005) rapporterade kvinnor med 

symptom på PPD en önskan om kontakt med andra kvinnor i samma situation, vilket tolkades 

som en strävan hos kvinnorna att normalisera sina symptom. Detta talar för att 

gruppbehandling vid PPD möter upp ett upplevt behov hos den drabbade kvinnan. Det 

relationella fokuset i en gruppbehandling ger deltagarna möjlighet att bättre förstå hur de och 

deras relationer påverkas av depressionen (Clark et al., 2008). Vidare kan det interpersonella 

fokuset i en gruppbehandling möjliggöra för deltagarna att bättre förstå PPD samt utveckla 
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bättre relations- och copingstrategier (Griffiths & Barker-Collo, 2008; Yalom, 1995). 

Nedstämda nyblivna mammor har vidare visat sig bli mer emotionellt tillgängliga för sina 

barn genom att deras egna sociala och emotionella behov blir uppmärksammade (Clark et al., 

2008). 

Än så länge visar forskningen inte entydigt vilket som har bäst evidens eller är mest 

kostnadseffektivt vad gäller individuell kontra gruppbehandling (Morell et al., 2016; Mulcahy 

et al., 2010; Sockol et al., 2011) och det finns ett uttalat behov av fler studier rörande 

gruppbehandling som behandling vid PPD (Goodman & Santangelo, 2011; Scope et al., 

2012). Bland annat behövs mer forskning kring relevant målgrupp för gruppbehandling vid 

PPD. Vidare saknas kunskap om grad av struktur, lämplig gruppstorlek och frekvens, samt 

lämplig längd på grupptillfällen. Betydelsen av att fokusera på mor-barn relationen i 

gruppbehandlingen, samt kring effekten av att ha med barnet vid grupptillfällen är aspekter 

som behöver studeras (de Camps Meschino, Philipp, Israel, & Vigod, 2016), såväl som 

eventuella negativa effekter av gruppbehandling (Goodman & Santangelo, 2011; Scope et al., 

2012).  

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att gruppbehandling vid PPD kan tillföra 

specifika terapeutiska möjligheter (Scope et al., 2012). Dock finns det stora kunskapsluckor 

avseende indikation och kontraindikation för gruppbehandling samt kring behandlingens 

ramar. Eftersom en majoritet av tidigare studier bygger på kvantitativa data, är det 

huvudsakliga syftet med denna studie att undersöka upplevelsen av att delta i 

gruppbehandling, att undersöka de upplevda effekterna på depressiva symptom samt även 

syna hur gruppbehandlingen påverkar upplevelsen av föräldraskapet och av barnet. Eftersom 

en del gruppdeltagare också erhöll individuell terapi, finns möjlighet att undersöka deras 

upplevelse av gruppbehandling jämfört med individuell behandling. Studien utfördes som en 
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utvärdering av den erbjudna behandlingsmodellen med syfte att pröva modellens 

användbarhet i den kliniska verksamheten.  

Metod 

Under våren 2017 genomfördes två gruppbehandlingar i Göteborg för kvinnor med PPD. 

Gruppbehandlingen, som finansierades genom projektmedel från statsbidrag till insatser inom 

primärvården för att stärka kvinnors hälsa, hade utgångspunkt i en integrativ 

behandlingsmodell presenterad i en doktorsavhandling av Burton Zuehlke (2007). Denna 

modell, som hämtades från USA, modifierades utifrån svensk klinisk erfarenhet och evidens 

(Birbrajer, A. & Burén, A., 2017).  

Deltagare och procedur 

Gruppdeltagarna var alla nyblivna mammor som hade uppmärksammats inom 

barnhälsovården (BHV) för nedstämdhet efter förlossningen. Varje deltagare träffade först en 

psykolog vid mödra- och barnhälsovård för en klinisk bedömning. Särskilt vikt lades vid att 

nedstämdheten bedömdes som en omställningskris kopplad till föräldrablivandet samt att det 

fanns motivation och förmåga att tillgodogöra sig gruppbehandling. Barnets ålder skulle vara 

under 6 månader då gruppbehandlingen påbörjades.  

Den första gruppen bestod av sju gruppdeltagare, varav fem fullföljde behandlingen. 

Den andra gruppen bestod av åtta deltagare, varav sex fullföljde behandlingen. 

Gruppdeltagarna fick vid behandlingens början information om möjlighet att medverka i en 

utvärdering av behandlingen och tillfrågades igen vid sista grupptillfället. De som önskade 

delta fyllde i ett skriftligt samtycke samt delgavs muntlig och skriftlig information om 

möjlighet att avsluta sin medverkan i utvärderingen utan att behöva motivera varför. (Bilaga 

1, Samtycke; Bilaga 2, Information). Samtliga fem deltagare som fullföljde den första 

gruppbehandlingen samtyckte till att medverka i studien. I den andra gruppomgången 
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samtyckte sex kvinnor som fullföljde behandlingen till att medverka, dock kom endast fyra 

till den inbokade tiden för intervjun. Materialet i denna studie består således av nio intervjuer 

med kvinnor som deltog i två olika grupper. Gruppdeltagare som avbröt gruppbehandlingen 

tillfrågades inte igen om att delta i utvärderingen och deras upplevelser ingår således inte  i 

denna studie. 

En gruppdeltagare var född och uppväxt i ett afrikanskt land, medan övriga var födda 

och uppväxta i Sverige. En kvinna hade ett äldre barn, övriga var förstagångsförälder. Alla 

deltagares barn var yngre än sex månader då behandlingen påbörjades. En kvinna var 

ensamstående, medan de övriga levde med barnens pappa. Några av deltagarna hade gles 

individuell kontakt med psykolog under gruppbehandlingen och en större andel av deltagarna 

medicinerades samtidigt med antidepressiva medel.  

Alla deltagare fyllde i Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) vid såväl 

gruppbehandlingens början som efter avslutad behandling. I genomsnitt hade deltagarna 19,4 

poäng (SD 2,9) då de påbörjade gruppbehandlingen och 9,6 poäng (SD 3,8) då behandlingen 

avslutades. En reliabel cut-off för depressionssymptom på EPDS anses ligga på 12 poäng 

(Cox et al., 2014). Två deltagare hade vid behandlingens avslut fortfarande poäng som 

överskred cut-off.  

Interventionen 

Gruppbehandlingen bestod av åtta grupptillfällen på två timmar en gång i veckan. 

Gruppbehandlingen leddes av två psykologer med gedigen erfarenhet från mödra- och 

barnhälsovård. Kvinnorna uppmuntrades att ta med sina spädbarn till grupptillfällena. 

Metoden bygger på samtal i grupp kring upplevelsen av att ha fått barn och relationen till 

barnet samt upplevelsen av bilden av sig själv som mamma. Gruppbehandlingen syftade bland 

annat till att ge kvinnorna utrymme att reflektera och dela de känslor och tankar som väcktes i 

samband med föräldrablivandet. Samtalen utgick från olika teman, som i forskning och 
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klinisk verksamhet har visat sig centrala för nedstämda nyblivna mammor (Birbrajer & Burén, 

2017). Varje behandlingstillfälle inleddes med att alla deltagare fick berätta om veckan som 

varit och efteråt introducerade gruppledarna det aktuella temat (Birbrajer & Burén, 2017). Det 

huvudsakliga syftet med behandlingen var att reducera nedstämdhet och därmed göra 

kvinnorna mer tillgängliga för sina barn.  

Intervjun 

Gruppdeltagarna intervjuades av författaren utifrån ett semistrukturerat intervjuschema 

(Bilaga 3,  Intervjuschema), vilket bestod av öppna frågor med möjlighet att fördjupa utifrån 

vad den enskilda kvinnan upplevde som viktigt. Intervjuerna syftade till att få en allsidig 

kunskap om gruppdeltagarnas upplevelser av att delta i gruppbehandling, relaterad till deras 

upplevelser av nedstämdhet och till föräldrarollen. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord av författaren.   

Analys 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). 

Tematisk analys är en metod som används för att identifiera, analysera och beskriva teman i 

ett kvalitativt material. Studien syftade till att undersöka hur kvinnor med post partum 

depression upplevde sitt deltagande i gruppbehandling och hur de upplevde att 

gruppbehandlingen påverkade dels deras nedstämdhet, dels upplevelsen av sig själv som 

förälder samt av barnet. Frågeställningen var således given innan den tematiska analysen 

gjordes, varför ett deduktivt tillvägagångssätt användes. Hela intervjumaterialet analyserades 

och teman identifierades utifrån relevans till studiens syfte. Teman identifierades på en 

semantisk nivå utan att försöka tolka underliggande betydelse av det som sades. 

Författaren läste först genom hela materialet flera gånger för att få en god förståelse 

av innehållet. I nästa steg markerades och kodades relevant innehåll för studiens 

frågeställning. Därefter delades det kodade innehållet in ett större antal innehållsmässigt 
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smala cluster. Sista steget bestod i att gruppera de identifierade clustren till större och mer 

övergripande subteman. Avslutningsvis placerades samtliga subteman in i överordnade teman. 

I detta steg ingick också att hitta citat som bäst illustrerade de identifierade temana. Sju 

subteman identifierades, vilka organiserades under tre huvudteman.  

Etik 

En formell etikprövning utfördes inte för den aktuella studien. Studien utfördes som en 

utvärdering av ett metodutvecklingsprojekt inom en klinisk verksamhet och bedömdes inte 

innefatta känsliga personuppgifter enligt Personuppgiftslagen PUL §13 (SFS 1998:204). 

Medverkandet i utvärderingen bedömdes inte utgöra en risk för deltagarna. Hantering av alla 

personuppgifter följde PUL §9 (SFS 1998:204). Deltagarna gav ett informerat samtycke 

(Bilaga 1) till medverkan i utvärderingen med möjlighet att närsomhelst återkalla detta enligt 

PUL §§ 10 och 12 (SFS 1998:204).  

I samband med transkriberingen togs sådana uppgifter bort som kunde kopplas till 

respektive deltagare. De transkriberade intervjuerna anonymiserades och förvarades på en 

lösenordsskyddad dator. Personuppgifterna med deltagarkoder förvarades i ett låst 

journalskåp. Utöver författaren hade handledaren tillgång till transkripten. Presentation av 

resultaten görs på ett sätt som skyddar varje deltagares identitet.  

Resultat 

Analysen gav sju underteman som strukturerades i tre huvudteman. Deltagarnas upplevelse av 

gruppbehandlingen och deras tankar kring hur behandlingen påverkade deras depression och 

föräldraskapet presenteras och förtydligas genom kvinnornas egna utsagor. Deltagarna 

tilldelades fiktiva namn från A till I. I citaten används ordet ”hen” när deltagarna hänvisar till 

sitt barn. Namn på barn som förekom i intervjun har ersatts med ”barnet”. 

Teman och underteman presenteras i tabell 1. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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Tabell 1 

Tema och undertema  

Tema Undertema 

  

Att speglas som förälder Rimliga krav 

 

 

Allt hänger ihop 

Att möta andra med PPD Normalisering 

 Utan fasad 

 Hjälpande struktur 

  

Upplevelsen av den aktuella Inre och yttre ramar 

gruppbehandlingen Barnets närvaro  

 

Att speglas som förälder 

Detta första huvudtema innehåller kvinnornas upplevelse av att genom gruppbehandlingen på 

ett nytt sätt förstå dels sin rollförändring till föräldraskapet, dels de föreställningar de tog med 

sig in i föräldrarollen och hur dessa påverkade övergången till föräldraskapet. Det beskrevs av 

de flesta som att gruppdeltagandet ledde fram till mer realistiska förväntningar på sig själva, 

på föräldrarollen, men också på det egna barnet. Flera berörde också tankar om vad de själva 

kunde behöva i form av stöd för att klara av föräldrauppgiften.  

Rimliga krav. Att höra hur andra kämpade med sitt föräldraskap och att tillsammans i 

gruppsamtalen reflektera över de egna föräldraerfarenheterna, bidrog till att deltagarna kunde 

få en mer realistisk bild på vad som förväntades av dem som förälder. De kunde reflektera 

över att man inte alltid gör rätt som förälder, men att det oftast går bra ändå.  

”Man får mer förståelse liksom, att det är ok att göra fel och att det har ju gått 

bra för mig ändå liksom. Även om jag inte är nöjd med allt i min barndom.  Så då 

blir man inte lika rädd för att göra fel själv, kanske.” (Berit) 
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Flera deltagare berättade att de under gruppbehandlingen fick insikt om hur barnets egen 

personlighet och egna förutsättningar påverkade mor-barn relationen. Insikten om att barnets 

välmående inte enbart var kopplat till förälderns föräldraförmåga beskrevs som en lättnad och 

som något som reducerade känslan av misslyckande i föräldraskapet. 

”Det är så konstigt var man får saker ifrån eller vad man tänker, men att jag 

skulle liksom lyckas, att jag skulle påverka barnet mer. (…) Lite mer att jag nog 

skulle spela mer roll, men hen är ju en egen person, med egen vilja och känslor.” 

(Anna) 

Med ett nytt och annorlunda perspektiv på föräldraskapets utmaningar beskrev deltagarna en 

ökad förståelse för varför de hade fått en depression. De beskrev, att de genom att se andra 

med sina barn, kunde se hur kaotisk och svårt det kan vara att ta hand om ett spädbarn.  

”Lite mer förståelse för att allting inte är så lätt.”(Filippa) 

Deltagarna beskrev att de genom att se och lyssna till de andra i gruppen, fick en ökad 

förståelse för föräldraskapets faktiska utmaningar. En del av kvinnorna kunde se att de 

eventuellt hade ett större behov att ta emot hjälp från omgivningen än vad de tidigare hade 

förstått. 

”Och det kanske inte är så konstigt att det blev som det blev. Det är inte ett 

misslyckande, utan jag hade behövt lite mer stöd. Både att jag tagit emot det och 

att jag fått mer stöd.” (Hanna) 

Allt hänger ihop. I deltagarnas berättelser framkommer en insikt om hur deras depression 

påverkade hur de var som föräldrar. De beskrev också att de på grund av depressionen tolkade 

sitt barn och barnets beteende på ett sätt som förstärkte depressionen.  

”När jag berättade hur jag påverkades av hen och att hen inte alltid har mått så 

bra och varit liksom grinig. Så kände jag att, men oj då! Hur mycket jag blir 

påverkad av hen!” (Anna) 
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Deltagarna talade också om hur de i sitt föräldrabeteende upplevde sig ha påverkat barnet. Till 

exempel reflekterade Hanna i citatet nedan kring sin roll, i hur hon hade upplevt sitt barn som 

gnälligt och krävande.  

”Och samtidigt kan jag kanske nu förstå hur mycket jag har varit del i det, att hen 

har varit som hen är. För jag har varit otrygg och orolig och nervös. Att det har 

påverkat hen.” (Hanna) 

Flera deltagare beskrev att de kände sig gladare efter behandlingen och att de därför orkade 

vara den förälder de vill vara. Andra nämnde också att de inte i lika hög grad påverkades av 

det de upplevde som negativa känslor och beteende hos barnet. 

”Att jag inte får ångest över att jag inte lyckas få hen att vara glad 24 timmar om 

dygnet, att det är ok.” (Anna) 

Några deltagare beskrev också att de upplevde och tolkade sitt barn annorlunda efterhand som 

depressionen minskade.  

”Men jag har nog blivit bättre nu på att tolka barnet och hens signaler och att 

mitt finlir är bättre med hen. Innan var jag ockuperad av att få vara ledsen eller 

leva i nästan ständig konflikt med min sambo och så där.” (Greta) 

Nästan alla deltagarna beskrev sig må psykisk bättre efter behandlingen i jämförelse med 

innan och upplevde också att detta påverkade deras föräldraskap positivt. Samtidigt hade de 

svårigheter att förklara vad den positiva förändringen innebar och vad den upplevdes bero på. 

De beskrev en upplevelse av att förändringen antagligen berodde på en rad olika faktorer. 

Barnets mognad upplevdes som en viktig del, men också andra faktorer i livssituationen, som 

till exempel relationen till partnern.  

”Det är väl en blandning av andra saker som har löst sig och antagligen att jag 

fått chans att prata med andra och se att det inte är… Nej, men att det finns 

hopp.” (Dina) 
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Flera beskrev att de efter behandlingen upplevde barnet som lättare att förstå, men också att 

de själva inte funderade och grubblade så mycket.  

”Det är nog en blandning. Att barnet är lättare nu när det är äldre. Och jag är 

mer van vid att vara mamma. Att jag inte har den konstanta känslan av att jag gör 

fel.” (Dina) 

Sammantaget förmedlade deltagarna en upplevelse av att allt hänger ihop och att det är svårt 

att veta vad som beror på vad.  

”Nu är hen lite större, hen är väldigt charmig och skrattar och ler mot folk. Sen 

är det ju klart att det är ju någonting med mig med som gör att… Det är så där 

komplext alltihopa. Jag kan inte greppa vad som är början och vad som är 

slutet.” (Ida) 

Att möta andra med PPD 

Detta andra huvudtema fokuserar på gruppdeltagarnas upplevelse av att möta andra med PPD 

i en gruppbehandling. Temat innefattar kvinnornas upplevelse av vad gruppbehandlingen 

tillförde med tanke på deras psykiska mående. Deltagarna lyfte alla fram betydelsen av att 

dela sina känslor och tankar med andra i samma situation och hur detta ledde till känslor av 

normalisering och reducering av skam.  

Normalisering. Att träffa andra nedstämda mammor och se att de faktisk var som en själv, 

lyftes fram som viktig av de flesta deltagarna. Det minskade känslan av att det var något 

konstigt med mammor som får PPD och därmed också denna känsla inför sig själv.  

”Jag trodde nästan att det skulle vara att nu kommer jag här och så skulle det 

sitta en massa folk som inte … som är annorlunda eller så. Men jag är ju likadan 

som dom! Det var ju precis likadana människor som jag, som har fått en svår start 

i föräldralivet.” (Filippa)  
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Att kunna jämföra sig med andra som också hade en PPD bidrog till normalisering av PPD 

som fenomen samt av det egna måendet. Fler deltagare lyfte fram att få höra av andra, 

exempelvis av professionella, att depression bland nyblivna föräldrar är vanligt, inte hade 

samma effekt som att träffa någon i verkligheten med PPD.  

”Man känner sig så väldigt ensam i det här och så säger de att det är så vanligt. 

Och så blir man så jaha, liksom. Men vadå? Jag vet inga andra som mår dåligt! 

Då var det skönt att träffa de där andra då, som har samma erfarenhet, mer eller 

mindre.” (Ida) 

Gruppbehandlingen blev således för många av deltagarna ett sammanhang där de kunde få 

känna sig normala, vilket påverkade självbilden på ett positivt sätt. 

”Jag kände hur mitt självförtroende och självkänsla liksom, att det liksom byggde 

upp lite. Att jag är en av oss och det är inget fel. Eller att jag kände att, nej, men 

det är inget fel på oss, utan här är vi normala! Det gjorde att det blev lite normalt, 

lite normaliserat. Att… jag inte är helt knäpp liksom.” (Ida) 

Utan fasad. De flesta deltagarna beskrev en hög nivå av öppenhet och upplevd ärlighet från 

de andra i gruppen. De uttryckte det som en lättnad att kunna berätta om svåra och 

skuldbelagda känslor utan rädsla för att dömas. Att alla gruppdeltagare var där av samma 

anledning beskrevs av deltagarna som en förutsättning för att våga släppa fasaden. 

”Man kunde lite känna att man var bland folk som hade det likadant och behövde 

inte upprätthålla någonting, behövde inte låtsas vara glad eller låtsas vara frisk 

eller någonstans vara världens bästa förälder. Jag kunde nog slappna av lite. Jag 

kunde få känna mig lite som mig själv där.” (Greta) 

I denna upplevelsen framhävdes gruppbehandlingen som något annat än andra och mer 

traditionella forum för nyblivna föräldrar, i vilka de upplevde en förväntan om att vara ”glad 

och lycklig”.  
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”Det kändes väldigt att alla från första stund var väldigt ärliga och inte behövde 

vara så här lite… Nej, men annars är allting ”så bra, så kul”, när man träffar 

andra. Men det var så här redan från början, väldigt ärligt, tyckte jag.” (Dina)  

Flera lyfte fram upplevelsen av att andra gruppdeltagare satte ord på tankar och känslor som 

gick att känna igen, men som hade varit svåra att formulera på egen hand. Det att andra 

gruppdeltagare ärligt delade med sig av tankar och känslor öppnade möjligheter att förstå sig 

själv bättre.  

”Det viktigaste var nog de andras berättelser, egentligen mer än det här att 

berätta om. Just igenkänningen och så här… saker jag inte hade tänkt på, att… 

Ja, men det är ju så här jag också har känt! Men man har inte ens tänkt på... Ja, 

men lite att man fick satt ord på saker man har känt, men inte riktigt fått ur sig 

liksom.” (Cecilia)  

I intervjuerna återkom berättelser om upplevd ensamhet och skam. Detta förknippades ofta 

med en känsla av misslyckande i föräldraskapet. Upplevelsen av att kunna dela det svåra och 

spegla sina ibland skamfyllda känslor i andra, bidrog till skuldavlastning samt till minskad 

självanklagelse.  

”Jag skäms ganska mycket för det också… att jag inte har mått bra. Jag har ju 

lagt mycket skuld på mig själv också, att det inte har fungerat. Och kanske känner 

jag lite mindre så nu, efter att jag varit med i den gruppen.” (Hanna) 

Att ges möjlighet att jämföra sig med andra i samma situation bidrog till att deltagarna kunde 

se sig själv med andra ögon. Till exempel reflekterade en del kvinnor över att de upplevde de 

andra gruppdeltagarna som starka och att det i sin tur bidrog till att de kunde se sig själv ur 

samma perspektiv.  
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”Och om du känner dig värdelös, om jag tycker det är så hemskt att du känner dig 

värdelös, då kanske jag inte heller ska känna mig värdelös. Jag kunde vara lite 

snällare mot mig själv, tror jag.” (Greta) 

Genom att lyssna på andras upplevelser och berättelser skapades reflektionsutrymme och 

möjlighet att se sig själv och den egna situationen utifrån. För vissa bidrog detta till att hitta 

nya sätt att förhålla sig till den egna situationen. 

”Jag kände liksom att mina problem blev… mina problem var inte i centrum, utan 

man kunde se allting från ett annat perspektiv. Ja, det är ju lätt annars att man 

dränker sig själv i sina egna... som mina sömnproblem.” (Ida) 

Utifrånperspektivet bidrog också hos en del av kvinnorna till att på ett för dem nytt sätt 

uppskatta det som fungerade och var bra i deras egna situation.  

”Ja, att allt inte behöver vara så svart. Utan man kan faktisk plocka fram och se 

att, jo, men i den här aspekten så fungerar det faktisk ganska bra!” (Filippa) 

För andra deltagare kunde dock jämförelsen med de andra bli en negativ upplevelse som 

resulterade i känslor av nedstämdhet och hopplöshet.  

”I bland kan man känna att herregud, man känner att ens egna problem är ännu 

värre. Att man kan bli nedstämd av det också.” (Elin)  

Hjälpande struktur. Även de praktiska ramarna vid gruppbehandlingen framhävdes av 

deltagarna som en viktig aspekt. Till exempel beskrevs själva grupptillfällen som en fast 

punkt i tillvaron, något som strukturerade och gav något att se fram emot.  

”Och just att ha ett ställe att gå till varje måndag, det blev liksom… Det var något 

man såg fram emot och… hade ett mål liksom.” (Cecilia) 

Gruppen lyftes också fram som ett viktigt socialt sammanhang, ett sätt att komma sig ur den 

ensamhet och isolering som hade uppstått i samband med föräldrablivandet. Att 
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gruppbehandlingen var en plats dit de förväntades komma, beskrevs av vissa deltagare som en 

nödvändighet för att faktiskt ta sig ut ur hemmet. 

”Det var väl hjälpsamt, men på det sättet att vi tar oss ut! Det har ju varit jobbigt 

liksom, man blir lätt lite isolerad. Eller, det blev ju liksom en måndagsgrej, så att 

vi kommer ut, liksom att det blir en promenad och sitta här och barnet träffar lite 

bäbisar och… Så bara liksom att ta sig ut tänker jag var värdefullt!” (Dina) 

Även under tiden mellan grupptillfällen beskrevs gruppbehandlingen ha en viktig funktion. 

Några deltagare berättade att de, när det kändes jobbigt, kunde tänka på de andra 

gruppdeltagarna och känna ett lugn i att veta att de inte var ensamma om att känna som de 

gjorde. Vidare beskrevs tanken på kommande grupptillfälle som ett ”hållande”, något som 

möjliggjorde känslohantering även utanför gruppbehandlingen.  

”Jo, men en annan sak, var att jag hela tiden kände att jag hade…, att jag hade 

den terapin att gå tillbaka till. (…) Och jag tror att jag kunde spara vissa, ja, men 

om något kändes… om jag hade jätte mycket ångest eller var jätte arg eller jätte 

ledsen för någonting under veckan hemma, så kunde jag ibland lyckas med att 

lägga den ner i ett litet fack och tänka att, men jag tar det på måndag.” (Greta) 

Att gruppbehandlingen blev en så viktig arena kunde också skapa en oro för hur det skulle bli 

efter det att gruppbehandlingen hade avslutats. Samtidigt motiverade denna känsla deltagarna 

att skapa möjligheter att fortsätta träffas på egen hand efter behandlingen. I intervjuerna 

framkom att deltagarna i båda behandlingsgrupperna hade diskuterat och planerat egna 

återträffar.  

”Jag var väldigt rädd när jag visste att det skulle ta slut, liksom. Vad händer nu? 

Jag vet att det finns psykolog som är tillgänglig, men det är på ett annat sätt 

liksom. Men jag tror vi klarar oss!” (Elin) 
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Upplevelsen av den aktuella gruppbehandlingen 

Det tredje huvudtemat omfattar gruppdeltagarnas upplevelse av den faktiska behandlingens 

struktur samt upplevelsen av att ha med sitt barn under gruppbehandlingen.  

Inre och yttre ramar. Deltagarna hade många och varierande åsikter kring 

gruppbehandlingens struktur. Att frågor riktades till var och en i gruppen upplevdes som 

positivt eftersom det ledde till en upplevelse av att alla var delaktiga.  

”Så är det väl nästan alltid, att det är någon som pratar mycket och någon som 

hamnar tyst i en hörna. Och det är ofta jag. Och det var därför jag tyckte att det 

var väldigt naturligt så, att ordet går runt och alla får berätta.” (Dina) 

Kvinnorna uttryckte också uppskattning över att gruppledarna introducerade förberedda 

teman. Dessa upplevdes bidra till att utmana tankar och föreställningar samt till nya 

reflektioner och perspektiv.  

”För det är så lätt att man bara… För det är ju som det är, att man är inne i sitt 

eget tugg och sitt eget tänk.” (Berit) 

Samtidigt tyckte flera att det också var skönt att få berätta om veckan som hade varit och låta 

det som var viktig få ta plats, utan att samtalet styrdes upp för mycket.   

”Ibland så var det olika teman och så där, men så flög man ju iväg och pratade 

om något annat i stället eller så. Det var skönt att det var ok att det var så.” 

(Berit) 

Många beskrev dock samtidigt en önskan om mer struktur för att i större utsträckning få 

möjlighet att utmana sina tankar och föreställningar. De av gruppledarna förberedda teman 

upplevdes hjälpsamt i detta syfte.  

”… så skulle alla prata lite om hur veckan hade varit. Och så kunde det ta hela 

tillfället. Jag hade nog önskat att gruppledarna hade kunnat snabba upp det lite, 

om det fanns någon gemensam nämnare eller så där. Det hade jag nog önskat lite 
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mer, att det var lite tydligare teman! Alltså, man kopplar lite till hur man tänker 

än att bara återberätta hur man har haft det.” (Greta)  

Balansen mellan att låta var och en få berätta om det som var viktigt vid varje tillfälle, fånga 

upp detta på ett respektfullt sätt, samtidigt som samtalet hölls på en nivå som var av betydelse 

för hela gruppen, var något som flera deltagare lyfte fram som viktigt. Några deltagare 

berättade om upplevelser av att fokus ibland fördelades ojämnt på deltagarna, på bekostnad av 

det utrymme de själv förväntade sig att få. 

”Kände att det här ville jag ösa ut, så här… Det är ju det som är väldigt skönt 

liksom, att bara få… Men turen kom aldrig till mig.” (Ida) 

En annan deltagare kom håg en situation där hon inte upplevde att hennes berättelse ”togs 

emot” av gruppledarna. 

”Och då berättade jag om min barndom och min mamma och så här. Och så vart 

det någonting som hände och så fångades det inte upp på något sätt. Och det blev 

också så här, lite konstigt när man är öppen med… när man berättar något som är 

jobbigt för en. Och så gick vi vidare.(…) Det blir lite så här, vad har jag precis 

sagt nu om mig och vad händer med det?” (Hanna) 

Gruppdeltagarna beskrev en upplevelse av att deltagandet i gruppbehandlingen bidrog med 

något som en individuell behandling inte kunde erbjuda. Flera framhöll dock vikten av att 

också få tillgång till det egna utrymmet i en individuell kontakt  

”Att kombinera dom två var jättebra! Och kanske som det blev, att i början vara 

ensam och få bearbeta på det sättet. För det kanske gjorde att jag var mer mogen 

i grupp att prata. Sortera tankarna med någon innan.” (Cecilia) 

Gruppstorleken på sju deltagare då gruppbehandlingen påbörjades, lyftes av de flesta som för 

stor. Några upplevde att det blev rörigt med alla barn och vuxna, medan andra upplevde det 
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svårt att våga öppna sig för så många. En gruppstorlek på fem deltagare nämnde flera som en 

lagom stor grupp. 

”Vi var ju sju från början tror jag. Och det blev lite rörigt med alla barnen och 

så, inklusive mitt eget och jag tyckte det var lite svårt at slappna av. Det blev lite 

lättare sedan, när det faktisk var några som inte kom med, som valde att bryta 

av.” (Filippa) 

Barnets närvaro. Gruppdeltagarna beskrev det som både positivt och negativt att ha med sitt 

barn vid grupptillfällena. Det kunde upplevas stressigt och splittrat om barnet var oroligt och 

en del upplevde att de missade terapitid då de var tvungna att lämna rummet med sitt barn.  

”Ibland var det väldigt svårt att hålla fokus, när någon pratade och samtidigt 

försöka rodda barnet.” (Cecilia)  

Samtidigt beskrev några mammor att barnets närvaro gjorde dem mer känslomässigt 

involverade. Några lyfte också fram hur barnens närvaro bidrog till en avspänd och trygg 

stämning.  

”Jag tänkte innan, att det kanske skulle vara så där stelt och jobbigt och det sitter 

ett gäng vuxna i en ring och pratar om hur jobbigt vi mår. Men det blir ju lite 

avspänt när barnen är med.” (Dina) 

Att ha med barnet vid grupptillfället beskrevs vidare som en aktivitet de gjorde med barnet, 

vilket bidrog till att skapa en känsla av samhörighet med det.  

”Och det var roligt att ha med barnet också, för då var det som om att vi gjorde 

en grej tillsammans, hen och jag. Det var våran grej!” (Berit) 

Deltagarna uttryckte också glädje över att barnet fick träffa andra barn och såg därmed 

grupptillfällena som ett socialt sammanhang för barnet. Några deltagare beskrev hur barnet i 

samvaron med andra barn blev tydligare som en egen individ för dem själva.  
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”Hen blir ju mer och mer en person hela tiden. Och om man jämförde med de 

andra barnen, att det är olika karaktärer och olika temperament och allt vad det 

är. Så kanske mer att jag har börjat tänka att hen är en liten egen individ. Förut 

var hen ju bara en liten bäbis. Och nu är hen en person.” (Cecilia) 

Fler av deltagarna lyfte fram, att genom att förväntas ta med sina barn till grupptillfällena, 

blev de tvungna att exponera sig för att ha med sitt barn i sociala situationer.  De berättade att 

rädslan att inte kunna bemöta sitt barns ibland svårtolkade signaler framför andra hade 

bidragit till att de hade isolerat sig socialt. Gruppen beskrevs som en trygg miljö där de kunde 

skapa positiva erfarenheter både i att kunna lugna barnet, men också i att hantera situationer 

då barnet var svårtröstat.  

”Jag kände att om jag… om mitt barn började gråta så var det inte för att jag var 

dålig utan för så är det liksom och alla i rummet blev lika nervösa när deras barn 

blev ledset. Det gjorde ingenting att jag också blev det.” (Greta) 

Några beskrev att överhuvudtaget att vara ensam med sitt barn blev ett viktigt steg i 

föräldrarollen.  

”Men det har varit väldigt nyttigt att ha med barnet. För när jag mådde som 

sämst så ville jag inte ha med hen att göra.” (Berit) 

Flera mammor uttryckte dock att de vid sista grupptillfället pratade om att det vore bra att 

komma utan barn vid ett tillfälle, eftersom detta skulle ge möjlighet till mer fokus och 

koncentration på dem själva.  

Diskussion 

Gruppbehandling antas erbjuda en rad terapeutiska effekter som är särskilt viktiga vid 

behandling av PPD (Scope et al., 2012). Det huvudsakliga syftet med denna studie var att 

undersöka upplevelsen av att delta i gruppbehandling vid PPD, de upplevda effekterna på 
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depressiva symptom samt upplevelsen av föräldraskapet och av barnet. Studien utfördes som 

en utvärdering av den erbjudna behandlingen med syfte att pröva behandlingsmodellens 

användbarhet i den kliniska verksamheten.  

I den aktuella studien beskrev samtliga gruppdeltagare en upplevelse av att deras 

psykiska mående hade förbättrats väsentligt jämfört med perioden före behandlingen. Den 

positiva skillnaden i psykisk mående visades också i självrapporterade depressionssymptom, 

som mättes med hjälp av EPDS före och efter interventionen. Samtliga deltagare hade dock 

svårt att definiera vad det var som hade hjälpt dem ur depressionen och de tillskrev också 

andra faktorer betydelse för förbättringen. De förmedlade en upplevelse av att det egna 

måendet, barnets mognad och beteende såväl som upplevelsen av sig själv som förälder 

hängde ihop och ömsesidigt påverkade varandra. I denna ömsesidiga påverkan fanns också 

deltagandet i gruppbehandlingen med som en viktig aspekt. 

Depression beskrivs ofta som en negativ spiral där en faktor påverkar övriga faktorer 

på ett negativt självförstärkande sätt (Milgrom et al., 2006). Deltagarna i studien beskrev en 

upplevelse av misslyckande i föräldrarollen och hur detta resulterade i ett föräldrabeteende 

som upplevdes påverka barnet på ett negativt sätt. Under gruppbehandlingen blev det dock 

möjligt att se både sig själv och barnet i ett mer positivt ljus och därigenom bryta det negativa 

mönster som hade uppstått. Detta är i linje med tidigare forskning på PPD som visar att 

deprimerade mammor tolkar sina barn mer negativt, samtidigt som de också uppmärksammar 

och därmed förstärker sina barns negativa beteenden (Foreman & Henshaw, 2002). Det är 

rimligt att anta att den aktuella gruppbehandlingen bidrog till att påverka olika faktorer hos de 

deltagande mammorna, som i sin tur bidrog till att vända upplevelsen av barnet och 

föräldraskapet i en mer positiv riktning. Till exempel kan man tänka sig att den reducering av 

skam som uppstod genom att möta andra som kände på samma sätt, minskade nedstämdheten 

och gav energi till att möta sitt barn på ett mer lyhört sätt. Detta skulle i sin tur kunna leda till 
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att barnet svarade på mammans omsorg på ett sätt som bekräftade mammans föräldraförmåga, 

vilket i sin tur borde påverka upplevelsen av att lyckas i föräldrarollen. Mamman själv 

behöver inte vara medveten om detta, utan upplevde sitt barn som gladare och lättare att ta 

hand om och tillskrev förändringen barnets mognad. 

Flera deltagare lyfte fram upplevelsen av ensamhet och förlust av sociala 

sammanhang i och med föräldrablivandet. Deltagarna rapporterade att de kände sig ensamma 

även i traditionella sammanhang för nyblivna föräldrar, och några deltagare berättade att de 

därför slutade i sin vanliga föräldragrupp eller slutade gå i öppna förskolan. Att träffa andra 

som kände på samma sätt bidrog, förutom till normalisering och spegling av skamfyllda 

känslor, även till upplevelsen av att få tillhöra ett socialt sammanhang och därmed 

upplevelsen av att vara mindre ensam. Med tanke på att social isolering och ensamhet har 

visat sig vara starkt associerat med depression i allmänhet (Ge, Yap, Ong, & Heng, 2017), 

såväl som vid PPD (Li, Long, Cao, & Cao, 2017), bör gruppbehandlingens sociala aspekt 

kunna antas spela en roll i deltagarnas minskade depressionssymptom. 

Deltagarnas tankar och upplevelser kring behandlingens struktur visar att detta är en 

viktig aspekt att beakta vid gruppbehandling. Att ”gå bordet runt” och få berätta om veckan 

som har gått och om sitt mående upplevdes som viktigt. Samtidigt framhölls vikten av den 

terapeutledda strukturen, där specifika teman och frågeställningar hjälpte deltagarna att hitta 

nya perspektiv på sin situation. Således är det en viktig balansgång för gruppledare att följa 

gruppens behov av att få dela det svåra, samtidigt som gruppledarna ansvarar för att leda 

behandlingsprocessen framåt. Betydelsen av gruppledarnas funktion och av strukturen i 

gruppen, framkom också via deltagarnas beskrivningar av besvikelse om de blev 

”överhoppade” eller inte uppmärksammade efter att ha berättat om svåra upplevelser. 

Barnets närvaro upplevdes ibland som störande och splittrande, samtidigt som 

barnens närvaro motverkade intellektualisering och hjälpte till att skapa en avspänd stämning. 
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Att tvingas utsätta sig för barnets oförutsägbara beteende i ett socialt sammanhang lyftes fram 

som en viktig del i tillfrisknandet. Detta är en effekt av gruppbehandling vid PPD som i den 

genomgångna forskningslitteraturen inte har rapporterats, men som kan ha en betydande 

påverkan på upplevelsen av kompetens i föräldrarollen. En gruppbehandling, där barnet 

förväntas närvara, erbjuder en trygg miljö för en nybliven, nedstämd och kanske osäker 

mamma, att skapa erfarenheter av att hantera svåra situationer i sin roll som förälder. Detta 

kan utgöra en brytpunkt i att vända en negativ utveckling. Deltagarnas önskan om att vid 

åtminstone ett grupptillfälle få komma utan barn, bör således vägas upp mot vinsten att i 

gruppbehandling med barnet närvarande träna föräldrarollen i en social situation.   

Begränsningar och framtida forskningsfrågor 

Deltagarna i studien rapporterade en variation i både positiva och negativa upplevelser av den 

gruppbehandling de hade genomgått. Varje intervju avslutades därför med en öppen fråga för 

att öppna för upplevelser som eventuellt inte hade fått utrymme. Trots detta kan man inte utgå 

från att resultaten täcker alla deltagarnas upplevelser av gruppbehandlingen eller hur 

behandlingen upplevdes påverka föräldraskapet. Resultaten är inte heller direkt överförbara 

till andra som deltagit i en liknande behandling. I studien ingick endast gruppdeltagare som 

från början var positiva till och tackade ja till gruppbehandling och som sedan också fullföljde 

behandlingen, vilket begränsar en kunskapsöverföring. 

I båda behandlingsgrupperna fanns det deltagare som avslutade behandlingen i förtid. 

I studien intervjuades endast de deltagare som fullföljde behandlingen och orsaken till att 

några avbröt behandlingen är inte undersökt systematisk. I intervjuerna framkom att 

deltagarna såg det som en förutsättning att barn och förälder kommit förbi den första tidens 

oförutsägbarhet med barnets gråt och egen sömnbrist för att kunna delta i en gruppbehandling. 

Vidare ansåg många deltagare att gruppen då behandlingen startade, var för stor. Möjligtvis 

har dessa faktorer spelat en roll för de gruppdeltagare som avbröt behandlingen. Det kan 
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också finnas andra faktorer som påverkar vem gruppbehandling vid PPD passar för. För att 

optimera den erbjudna interventionen samt identifiera passande målgrupp, bör eventuella 

framtida utvärderingar av gruppbehandling vid PPD utforska båda orsaken till att man såväl 

avböjer gruppbehandling, som bakgrunden till att avbryta behandlingen.  

Konklusion 

Sammanfattningsvis visar denna studie att gruppbehandling vid PPD kan utgöra en plats där 

deltagare utifrån hur de mår kan ges möjlighet att tillsammans reflektera kring de 

föreställningar de har på föräldraskapet och tillsammans med de andra i gruppen hitta en 

realistisk bild av den nya rollen. Att det är flera som känner på samma vis tycks reducera 

känslor av ett individuellt misslyckande och kan sägas vara gruppbehandlingens styrka 

jämfört med individuell terapi. I tidigare forskning diskuteras gruppbehandling vid PPD i 

jämförelse med individuell behandling. I linje med tidigare forskning framkommer också i 

denna studie att mötet med andra i samma situation tillför viktiga aspekt ur en 

behandlingssynpunkt och att möjlighet till normalisering och skamreducering ger en viktig 

och omedelbar terapeutisk effekt vid PPD som kan vara svår att uppnå vid individuell 

behandling.  

Flera deltagare formulerade dock behovet av både och, eftersom de kunde ha 

svårigheter som passade bättre att arbeta med inom ramen för en individuell terapi. Enligt 

resultaten i denna studien, bör gruppbehandling således inte erbjudas som ett resurseffektivt 

alternativ till individuell behandling, utan i stället ses som ett viktigt komplement till de 

interventioner som redan erbjuds vid PPD. Utifrån rådande kunskapsläge bör lämplig 

intervention erbjudas flexibelt utifrån klinisk bedömning såväl som utifrån patientens 

önskemål. Den utvärderade gruppbehandlingen, i vilken barnet förväntas närvara, är utifrån 

denna studiens resultat en lämplig intervention att erbjuda vid PPD inom mödra- och 

barnhälsovården om detta är i linje med den drabbade kvinnans behov och önskemål. 
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Bilaga 1 

 

Samtycke 
Utvärdering av gruppverksamhet för nyblivna mödrar  

 

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovården Närhälsan Göteborg och Södra 

Bohuslän har startat en gruppverksamhet för nyblivna mammor. 

 

Förutom våra egna erfarenheter av gruppverksamhet är det angeläget att få ta del 

av och få kunskap om Dina erfarenheter av gruppträffarna, upplägg och innehåll samt 

påverkan på hälsa och välbefinnande. 

 

Kan du tänka Dig att delta i en utvärdering med fokus på ovan nämnda frågor? 

Uppgifter i utvärderingen kommer inte att kunna härledas till specifika personer eller 

grupper.  

 

Jag samtycker: 

 

JA   NEJ   

 

Svaret JA är inte bindande, utan innebär att Du samtycker till att vi tar kontakt med 

Dig igen och informerar om uppföljande studie.  

 

 

Namn:  

Personnummer:  

Adress: 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2 

 

Information till intervjudeltagare! 

 

Som nybliven mamma är det vanligare än man tror att känna sig nedstämd eller 

orolig. Det kan vara svårt att glädja sig åt sitt barn som man skulle vilja. Man kan känna sig 

stressad och otillräcklig och det kan vara lätt att tro att man är ensam om att känna så här. 

Många kvinnor som har hamnat i en ond cirkel av psykisk stress i samband med 

barnafödande beskriver att det har varit avgörande för dem att få möjlighet att prata om sin 

upplevelse och dela den med andra. Att möta andra i en liknande situation kan kännas 

avlastande. 

Du har nyligen deltagit i en gruppbehandling som riktar sig just till nyblivna mammor 

som drabbats av nedstämdhet efter förlossningen. Behandlingen genomfördes inom ramen 

för psykologverksamheten vid mödra- och barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän 

och är en del av ett projekt beviljad av medel från statsbidrag till insatser inom primärvården 

för att stärka kvinnors hälsa.  

Vi önskar att ta del av din erfarenhet efter avslutad behandling genom en kort enskild 

intervju. Syftet med detta är att utvärdera om gruppbehandling kan vara hjälpsam för 

kvinnor med nedstämdhet efter förlossning. Utvärderingen kommer göras inom ramen för 

ett psykologspecialistarbete.  

Intervjuerna kommer genomföras av psykolog för mödra- och barnhälsovård Nathalie Vehre 

och tar kring en halv timme. Under intervjun kommer frågor att ställas kring upplevelsen av 

att delta i en gruppbehandling samt hur behandlingen har påverkat måendet och 

upplevelsen av det egna föräldraskapet. Intervjuerna spelas in på band. All information 

hanteras konfidentiellt och kommer inte kunna härledes till specifika personer eller grupper. 

Det är självklart frivilligt att delta i utvärderingen. 

Vi hoppas att utvärderingen ska ge information om gruppbehandling för nyblivna 

mammor med nedstämdhet är ett användbart alternativ till individuella samtal. I detta 

arbete är dina erfarenheter av störste betydelse och vi är mycket tacksamma för din 

medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Tack för att du vill medverka i utvärderingen av gruppbehandlingen som du deltagit i 

under vintern. Gruppbehandling för nyblivna mammor med nedstämdhet är en ny 

behandlingsform för oss och det är angeläget att utvärdera om detta är något vi ska fortsätta 

med! 

Jag kommer ställa frågor kring hur det har varit att delta i en gruppbehandling och 

hur det har påverkat ditt mående och ditt föräldraskap. 

Utvärderingen kommer göras inom ramen av ett specialistarbete. All information 

hanteras konfidentiellt och kan inte härledas tillbaka till person.  

 

Uppvärmning 

1. Hur kände du inför att ta del i en gruppbehandling innan ni träffades första gång?  

2. Vilka förväntningar hade du på gruppbehandlingen? 

3. Fanns något du var orolig för innan? 

Upplevelse av gruppbehandlingen: 

4. Hur var det för dig att träffa andra nyblivna mammor med nedstämdhet i grupp? 

5. Upplevde du att samtalen som uppstod i gruppen bidrog med ny förståelse eller nya 

tankar kring hur du själv mådde som nybliven mamma? Elaborera! 

a. Gruppdeltagarnas bidrag? 

b. Gruppledarnas bidrag? 

6. Med tanke på ditt föräldraskap, upplevde du att samtalen i gruppen bidrog med ny 

förståelse eller nya tankar? På vilket sätt? 

a. Gruppdeltagarnas bidrag? 

b. Gruppledarnas bidrag? 

7. Vad upplevde du som hjälpsamt vid gruppbehandlingen? 

8. Fanns det något som du upplevde som negativt vid gruppbehandlingen? Elaborera! 

9. Ni hade olika teman vid de olika grupptillfällena. Hur upplevde du det? 

10. Var det något tema som upplevdes som speciellt hjälpsamt eller angeläget för dig? 

a. Kan du säga något mer om det?  
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11. Upplevde du gruppbehandlingen som tillräcklig eller hade du behövt mer/behöver du 

mer hjälp? 

a. I så fall, vad hade du behövt? 

12. Var det något som du tyckte saknades i behandlingen? Elaborera! 

13. Hur var det att ha med dig ditt barn vid grupptillfällen? 

14. Hur upplever du att du mår nu i jämförelse med innan gruppen? 

a. Om förändring: Vad tänker du att denna förändring beror på? 

15. Har gruppbehandlingen påverkat hur du är som förälder?   

a. På vilket sätt? 

16.  Hur upplever du kontakten med ditt barn nu i jmf med innan behandlingen? 

a. Kan du säga något mer om det? / På vilket sätt? 

17. Har gruppbehandlingen påverkat hur du förstår ditt barn/hur du ser på ditt barn? 

a. På vilket sätt/Kan du säga något mer om det? 

18. Om du tänker på din barndom, har gruppbehandlingen påverkat hur du ser på dina 

egna erfarenheter från din uppväxt med dina föräldrar? 

19. Vad har du för tankar/hur tänker du kring att få gå i gruppbehandling i stället för i 

enskilt samtal hos psykolog? 

20. Innan vi avslutar intervjun, är du något mer du tänker på som du vill ta 

upp/berätta/nämna? 

 

Tack för att du ville medverka i intervjun! 


