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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka det psykologiska måendet efter förlossningen hos 

kvinnor boende på östra Island och vad som påverkar deras mående. 

Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor i åldrarna 22 – 39 år. 

Datan analyserades genom tematisk analys som gav ett resultat med 6 kategorier, Det 

som var bra, Familjens påverkan, Avsaknaden av aktiviteter, Avsaknaden av 

förebyggande åtgärder, Det lilla samhället och Förstagångsföräldrar jämfört med 

flerbarnsföräldrar och 21 underkategorier. Resultatet pekar på att majoriteten av de 

nyblivna mödrarna på östra Island mår bra men att det finns en mängd olika orsaker 

som påverkar både välmåendet och det psykologiska dåliga måendet. Det som påverkar 

främst om modern är förstagångsförälder eller har flera barn och stödet hon har från 

familj. Likaså påverkar avsaknaden av aktiviteter och förebyggande åtgärder mödrarnas 

mående. Det psykologiska måendet är även till viss del årstidsbundet på grund av hur 

inlåsta mödrarna känner sig med anledning av de ofta kalla och stormiga vintrarna på 

Island. 

  

Nyckelord 

Mödrar, östra Island, efter förlossningen, psykologiskt mående 

 

Engelsk titel/English titel 

New mothers psychological well-being postpartum: a qualitative study about mothers in 

east Iceland 
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Introduktion 

Syftet med den här uppsatsen var att med en kvalitativ studie undersöka nyblivna 

mödrars psykologiska mående med fokus på mödrar bosatta på östra Island vid tiden för 

förlossning. 

       Island är ett land med få invånare, eller närmare bestämt drygt 330 000, på stor yta. 

Omkring 13 000 bor på östra Island (Hagstofa Íslands, 2017). Varje år föds cirka 4000 

barn på Island (Kvenna- og barnasvið Landspítali við Hringbraut, 2016).  

        Mödrar som bor på östra Island har liten tillgång till det mesta som rör 

graviditeten. Det finns sällan barnmorskor på plats, istället kommer det en inhyrd 

barnmorska en till två gånger i månaden. Dessutom finns det ytterst få aktiviteter för 

gravida och nyförlösta mödrar. Det mesta som erbjuds sker istället i huvudstaden 

Reykjavik. Samtidigt är Island en trygg plats och majoriteten känner varandra, speciellt 

i de mindre byarna på östra Island, och de flesta är beredda att hjälpa till om det behövs. 

Utöver det har många familjen i närheten. Att mödrarna har en liten tillgång till det 

mesta som rör graviditeten samtidigt som de bor tryggt är en balansgång och det kan 

påverka mödrars psykologiska mående tiden efter förlossningen (Embætti landlæknis, 

2012). 

       De allra flesta mödrar på Island, eller omkring 86%, mår bra efter förlossningen. 

Det innebär inte att de inte känner av stress eller negativa tankar men att de när de 

tillfrågas om sitt mående och att de likaså vid tester och studier angående måendet inte 

visar tecken på förlossningsdepression eller förstadierna till det. Undersökningar har 

visat att förlossningsdepression på Island är lika vanligt som i resten av västvärlden, det 

vill säga att 14% av alla nyblivna mammor säger sig ha känt av depressiva tankar och 

känslor tre månader efter förlossningen. Av dessa kvinnor är det bara 1 av 4 som har fått 

någon form av hjälp från sin vårdcentral och/eller barnmorska (Embætti landlæknis, 

2012). 

         I en enkätstudie som gjordes 9 månader efter förlossning rapporterade 21,5% av 

kvinnorna att de fortfarande mådde dåligt vilket inte är ovanligt, även om de flesta mår 

bättre runt ett halvår efter förlossningen (McMahon, Barnett, Kowalenko, & Tennant, 

2005). 

         Det dåliga måendet i samband med förlossningen hos kvinnor på östra Island kan 

delvis bero på hur situationen ser ut innan förlossningen. 2 veckor innan den förväntade 

förlossningen sker måste alla mödrar bege sig till en större stad, där det finns ett 

sjukhus, för att vänta in dagen som barnet ska komma. De allra flesta väljer Reykjavik 
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även om det finns ett antal fler möjligheter. De mödrar som upplever någon form av 

komplikation i samband med sin graviditet har inte möjlighet att välja utan måste föda i 

Reykjavik (Embætti landlæknis, 2012). 

      Att behöva bege sig så långt bort under en väldigt känslig period i sitt liv och i vissa 

fall samtidigt behöva ta med och ta hand om äldre syskon medför en stress för 

majoriteten av de nyblivna mödrarna. Stressen uppstår främst på grund av tre olika 

faktorer; ekonomisk oro, uppriven tillvaro och oro över att behöva vara långt hemifrån.  

Då de nyblivna mödrarnas partner oftast följer med i väntan på det nya barnet innebär 

det en minskad inkomst hos båda parterna, då de flesta inte har möjlighet att jobba på 

distans. Likaså erbjuds ingen ekonomisk hjälp för boende- eller levnadskostnader under 

tiden som mödrarna väntar på att föda. Den upprivna tillvaron ökar oron hos mödrarna 

då de inte känner att de kan slappna av när de inte är hemma och om det finns äldre 

syskon i bilden upplever mödrarna dels en svårighet att underhålla dem på bortaplan 

och dels en oro över att behöva ta med dem långt hemifrån under rådande 

omständigheter (Embætti landlæknis, 2009). 

            Att gå igenom en förlossning och bli mamma är en av de största händelserna 

som kan ske för en kvinna (Etowa, 2012) även om upplevelsen av att bli mamma 

påverkas av kultur och moderns världsbild (Liamputtong, 2006).  

Till en början kan framför allt mödrar som fått sitt första barn känna sig osäkra men det 

brukar släppa efter några veckor och mödrarna beskriver sig själva efter den första 

perioden som trötta och fulla av hormoner men ändå glada och trygga i sig själva. 

Det som påverkar måendet mest är mödrarnas och barnets fysiska mående, hur bra det 

går att amma, mammans möjlighet att få sömn och avlastning och hur livet fungerar 

med syskon och vardagssysslor (Hjämhult & Lomberg, 2012). Det är också viktigt att 

mödrarna kan komma hemifrån och fokusera på sig själva, för att må bra (The National 

Collaborating Centre for Primary Care, 2006). Ytterligare en faktor som påverkar 

mödrars mående är att kunna amma, och framför allt för de mödrar som hade sett fram 

emot att kunna amma, och mödrarnas självförtroende stiger om målet var att lyckas och 

det lyckades (Hjämhult & Lomberg, 2012). 

Många mödrar beskrev det som om livet äntligen hade fått en mening då de blev 

mammor och att det var det bästa som kunde ha hänt dem (Khalaf & Callister, 1997). 

           Fokus efter förlossningen ska vara på modern och barnets behov men det är 

också viktigt att fokus ligger på partnern och familjens välbefinnande. I många fall kan 
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partnern inte närvara den första natten efter förlossningen om modern är kvar på 

sjukhuset, vilket studier visar har en negativ påverkan på moderns mående. 

Partnerns påverkan på moderns mående kan vara stor och det finns en risk för att 

modern utvecklar en förlossningsdepression eller ett dåligt psykiskt mående om hennes 

partner också mår dåligt (Socialstyrelsen, 2017), även om det oftast inte visar sig under 

samma period hos modern och partnern. Modern påverkas oftare i ett senare skede av 

partnerns dåliga mående (Iles, Slade & Spiby, 2010). 

Iles et al. (2010) undersökning visar vidare på att korrelationen mellan depression 

partner emellan är stor, alltså att det är en majoritet av par där båda individerna antingen 

mår dåligt eller mår bra. Att partnerns påverkan på modern är stor är inte förvånande då 

de flesta mödrar listar sin partner som den främsta källan till stöd. Får modern inte 

tillräckligt med stöd från sin partner har det enligt studier en negativ påverkan på 

moderns psykologiska mående (Thorp, Krause, Cukrowicz & Lynch, 2004) och 

moderns välbefinnande påverkas av hur mycket stöd hon får från sin partner efter 

förlossningen (Hildingsson, Tingvall & Rubertsson, 2008). I många fall känner den 

nyblivna mamman sig överväldigad av det nya ansvaret som moder och att utöver det 

behålla sin roll som en partner (Misri, Kostaras, Fox & Kostaras, 2000). 

Studier visar att de flesta mödrar är nöjda med stödet som de får från sin partner efter 

förlossningen men ungefär 5% av alla mödrar känner inte att de får tillräckligt med stöd 

och hjälp från sin partner (Hildingsson et al., 2008). 

Även om stödet från moderns partner är den största faktorn i det relationsbaserade 

psykiska måendet hos modern har stöd från familj, och framför allt moderns familj, 

också en effekt hos modern. En ökad risk för förlossningsdepression och psykiskt dåligt 

mående hos efter förlossningen finns om modern inte har en hög nivå av support från 

sin familj (Xie, Yang, Liao, Xie, Walker & Wen, 2010).  

           De allra första timmarna efter förlossningen är viktiga för moderns välmående 

och det är också en ömtålig period med många tankar och känslor hos modern. Det 

finns en variation mellan kulturer och mellan årtionden hur de allra första timmarna och 

dagarna efter förlossningen ska se ut för att moderns psykologiska mående ska vara så 

bra som möjligt (Eberhard-Gran, Garthus-Niegel, Garthus-Niegel & Eskild, 2010). 

Historiskt sett var inte fokus på moderns välmående utan en nybliven mamma ansågs i 

många kulturer som oren, framför allt de första 40 dagarna efter förlossningen (Jimenez 

& Newton, 1979). Trots att modern ansågs, och i vissa kulturer fortfarande anses, som 

oren efter förlossningen har det inte påverkat deras psykologiska mående negativt. 
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Tvärtom visar flera studier på att moderns psykologiska status blomstrar under 

omständigheterna som skapas då modern inte ses som ren (Eisenbruch, 2000) och att 

modern i många fall får hjälp, både känslomässigt och fysiskt, under den perioden 

(Becker 1998). Omständigheterna som skapas i samband med att modern anses som 

oren är bland annat att modern blir isolerad, viket kan påverka moderns psykologiska 

mående positivt. Att moderns mående påverkas positivt av en isolering kan ha att göra 

med att hon under isoleringen inte behöver ta hand om vardagssysslor utan får en chans 

till vila och återhämtning (Kneuper, 2004).  Även på Island isolerades historiskt 

nyblivna mödrar efter förlossningen och Snorri, Hødnebø, Magerøy, Holtsmark och 

Seip (2003) menar att det var mer förekommande hos priviligierade mödrar.  

        Tiderna har förändrats och en majoritet av mödrar i västvärlden idag föder på 

sjukhus där det sätts ett stort fokus på moderns (och barnets) fysiska mående. Moderns 

psykologiska mående och framför allt fokus på att modern ska få vila isolerat har istället 

förändrats och modern förväntas vara mer aktiv och har idag därför mer press på sig än 

historiskt sett. Samtidigt har det sociala och kulturella nätverket kring den nyblivna 

modern minskat (Eberhard-Gran et al., 2010).  Till skillnad från förr i tiden då modern 

fick tillbringa en lång period isolerad skickas idag många mödrar hem från 

förlossningen runt ett dygn efter att barnet har fötts (Dowswell, Piercy, Hirst, Hewison 

& Lilford, 1997). Detta medför att vilan och återhämtningen som kom i och med en 

isolering av den nyblivna modern till stor grad inte existerar längre vilket har en stor 

influens på mödrarnas psykologiska mående och framför allt ökar det stressen hos 

mödrarna vilket kan vara negativt för dem. De mödrar som har ett mindre socialt 

nätverk och resurser är de mödrar vars psykologiska mående har påverkats mest av det 

moderna samhällets krav (Eberhard-Gran et al., 2010). 

           När modern och barnet har kommit hem efter förlossningen finns det på Island 

en möjlighet att nyttja sig av en service där det kommer en barnmorska, eller en 

sjuksköterska om det inte finns en barnmorska tillgänglig, på hembesök (Embætti 

landlæknis, 2014). 

Möjligheten att få hembesök av en barnmorska eller sjuksköterska den första tiden efter 

förlossningen sågs av de flesta som något positivt. Att få hjälp på hemmaplan var 

framför allt givande för mödrar som fått sitt första barn då de sällan förstod på en gång 

varför deras spädbarn grät eller kunde få till amningstekniken ordentligt (Hjämhult & 

Lomberg, 2012). Det var också framför allt givande för de mödrar som låg i riskzonen 

för att inte kunna ta hand om sitt barn på bästa sätt, vare sig det handlar om sociala eller 
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biologiska faktorer (Armstrong et al., 2000). Det är dock viktigt att hembesöken 

planeras tillsammans med modern och hennes familj, så att det sker i samråd med dem 

för bästa möjliga resultat (NCCPC, 2006). 2013 använde sig drygt 80% av hemservicen 

på Island och studier visar att den är en viktig aspekt för välmåendet den första tiden 

efter förlossningen och uppskattas av majoriteten av de nyblivna mödrarna (Embætti 

landlæknis, 2014). 

        Studier visar att barnets psykologiska utveckling och välmående påverkas till stor 

del av hur barnets första år är och kvaliteten på barnets psykologiska omvårdnad har en 

stor effekt på barnets utveckling. De barn vars mödrar har en svår depression i många 

fall också har en försenad fysisk och psykisk utveckling (Brand & Brennan, 2009).  

Barnets psykologiska utveckling och välmående påverkas även av annat, så som 

genetiska och sociala faktorer, men det största inflytandet har anknytningen mellan 

modern och barnet och undersökningar visar att en direkt förbättring i anknytningen har 

en effekt som både är kort- och långvarig hos barnet. Mödrars psykologiska mående, 

allra främst det negativa psykologiska måendet, kan påverka anknytningen mellan 

modern och barnet (Armstrong, Morris, Fraser & Dadds, 2000). Att ha en trygg 

hemmamiljö påverkar både mödrars psykologiska mående positivt men även 

anknytningen mellan modern och barnet positivt (Greenberg, Speltz & DeKlyen, 1993). 

        10% av nyblivna mammor känner av en extremt ökad känslomässig påfrestning 

efter förlossningen vilket kan innebära en risk, både för mamman och för barnet, och 

kräver professionell hjälp (Embætti landlæknis, 2014).  

Ungefär var fjärde kvinna mår fortsatt dåligt och visar tecken på depression efter det att 

barnet fyllt 2 år (Moore, Campbell & Cohn, 1997). 

Får mamman upprepade förlossningsdepressioner efter varje förlossning är det viktigt 

att den behandlas varje gång, och inte bara första gången det sker (Embætti landlæknis, 

2009). 

 

Tiden efter förlossningen 

Tiden efter förlossningen innebär i den här uppsatsen 3 månader efter förlossningen. 

Enligt Embætti landlæknis (2009) är de första 3 månaderna efter en förlossningen den 

tiden som modern räknas som nyförlöst. Det är också under den perioden som moderns 

känslor och psykologiska mående är som allra skörast efter förlossningen.  
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Det psykologiska mående 

Efter förlossningen ska alla mödrar få fylla i ett formulär, kallat EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale). På Island är rekommendationerna att fylla i formuläret 9 

veckor efter förlossningen. Formuläret består av 30 frågor som besvaras på en skala 

mellan 1–3 (Embætti landlæknis, 2009). 

Riktlinjerna för poäng skiljer sig åt mellan de olika översättningarna och på Island 

räknas en poäng över 10 som en risk för mamman att hamna i en förlossningsdepression 

(Cox & Holden, 2003). 

EPDS är inte en klinisk bedömning och modern kan aldrig få en diagnos utifrån 

formuläret. EPDS är istället en analys och hamnar modern över riskpoäng krävs det 

extra åtgärder, till exempel i form av stödsamtal (Embætti landlæknis, 2009). 

Det psykologiska måendet i den här studien använder EPDS som grund men bedöms 

också subjektivt av de intervjuade mödrarna.   

 
Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att med en kvalitativ studie undersöka nyblivna 

mödrars psykologiska mående med fokus på mödrar bosatta på östra Island vid tiden för 

förlossning. 

Anledningen till att fokus ligger på östra Island är på grund av att depression och dåligt 

mående är ett växande problem på Island. Man räknar med att mellan 15–25% av 

invånarna kommer att känna av en depression under sin livstid och majoriteten av dem 

bor på östra Island (Embætti landlæknis, 2012). Väntetiden för att få hjälp på östra 

Island är lång och nyblivna mödrar som mår dåligt efter förlossningen får inte alltid den 

hjälp de behöver. 

 

Uppsatsens frågeställningar är; 

• Hur upplever nyblivna mödrar på östra Island sitt psykologiska mående tiden 

efter förlossningen? 

• Vad påverkar nyblivna mödrars psykologiska mående på östra Island? 
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Metod 

Metoden för uppsatsen var kvalitativ vilket innebar att informationen samlades in via 

semistrukturerade intervjuer (Langemar, 2013). 

Frågorna var till största del att öppna frågor med öppna svar. 

 

Deltagare 

Kravet för deltagarna var att de behövde ha bott i någon av kommunerna som tillhör 

östra Islands vårddistrikt under tiden då de födde sitt barn och ett år efter det att barnet 

föddes. Östra Islands vårddistrikt består av städerna/byarna Borgarfjörður, Breiðdalsvík, 

Djúpivogur, Egilsstaðir, Fáskrúðsfjörður, Eskifjörður, Neskaupstaður, Reyðarfjörður, 

Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður och Vopnafjörður (Heilbrigðsstofnun Austurlands, 2017). 

I den här uppsatsen kommer även Höfn räknas med då det fram till 2016 var en del av 

östra Islands vårddistrikt och till stor del än idag räknas under det samma. 

För att få så aktuell information som möjligt var det viktigt att deltagarnas yngsta barn 

inte var äldre än 5 år. Barnet fick samtidigt inte vara yngre än 6 veckor då mammorna 

under de första 6 veckorna fortfarande är upptagna med att anpassa sig till barnet och 

likaså till att finna en ny rytm i vardagen (Rikshandboken barnhälsovård, 2016). 

       Deltagarna har rekryterats på två olika sätt. Det första är via Facebook där 

författaren har efterlyst mödrar som har passat in på beskrivningen. De 6 mödrar som 

först svarade och passade in på kraven intervjuades. Den andra rekryteringen bestod av 

ett handplockat bekvämlighetsurval av 4 mödrar som författaren känner sen tidigare.  

Ett handplockat urval valdes då det enligt Langemar (2013) vid kvalitativa studier kan 

ge mer relevant information än ett urval genom tillgänglighet eller slump.  

Alla deltagare informerades vid tiden av rekrytering att all information var konfidentiell 

och det enda som publiceras är deras ålder och ålder på barnet eller barnen. 

Sammanlagt intervjuades 10 mödrar och materialet består av sammanlagt drygt 8 

timmars inspelat material. 

       Vid tiden för det året som mödrarnas yngsta barn föddes var deras ålder mellan 22 

och 39 år. Fyra av mödrarna har två barn, tre har ett barn, en har fyra barn, en har fem 

barn och en har tre barn. Samtliga mödrar bodde vid tiden för intervjuerna fortfarande 

kvar på östra Island.  

 
Instrument 

Uppsatsen har använt sig av en så kallad semistrukturerad intervju (se bilaga 1 och 2) 

med 33 frågor och följdfrågor som baserats på uppsatsen frågeställningar. Frågorna 
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inspirerades av Socialstyrelsens (2017) rekommendationer om den psykiska vården 

efter förlossningen och aspekter som de har uppmärksammat genom tidigare studier. 

Frågor om kvinnors mående efter förlossningen på Island inspirerades av Embætti 

landlæknis (2009, 2012, 2014) forskning om mödrars mående. 

Beroende på den intervjuades svar ställdes även andra följdfrågor för en så 

informationsrik intervju som möjligt. De semistrukturerade frågorna valdes för att 

informanterna skulle kunna uttrycka sig så öppet som möjligt för att kunna uttrycka sina 

upplevelser och känslor (Langemar, 2013) för tiden då de var nyförlösta. 

Med två av informanterna gjordes två intervjuer då tiden var knapp för den första och 

det likaså fanns mycket att tillägga hos dem båda. 

           Intervjuerna inleddes med styrande frågor där informanten fick svara på bland 

annat ålder, ålder på barnen och antal barn, framför allt för att som enligt Langemar 

(2013) släppa nervositet. I enlighet med Langemar (2013) fortsatte intervjun där efter i 

så kallade hur-frågor där den intervjuade hade möjlighet att själv reflektera och styra 

sina svar och även med egna ord beskriva sina tankar och känslor.  

 

Procedur 

Efter att uppsatsens syfte arbetades fram skapades en intervjuguide baserat på 

frågeställningarna i uppsatsen. Frågorna skapades på svenska men då informanternas 

modersmål var isländska översattes frågorna till isländska. Översättningen gjordes av 

författaren som har bott på Island sedan 2009 och pratar och förstår språket väl.  

Efter att översättningen gjordes korrekturlästes den av två personer med isländska som 

modersmål som fick säga sina synpunkter.  

Det fördes även en kort diskussion mellan författare och korrekturläsarna för att med all 

säkerhet få samma innehåll i både den isländska och den svenska versionen av frågorna 

och för att frågorna skulle ha samma betydelse på båda språken. 

        En provintervju gjordes med en lämplig informant för att säkerställa att frågorna 

förstods och för att undersöka om intervjuguiden var lämplig. Provintervjun användes 

inte i resultatet. Inga ändringar ansågs behövas efter provintervjun då uppsatsens syfte 

besvarades väl med de rådande frågorna. 

Efter att allt såg bra ut kontaktades informanterna. 

         De 10 intervjuerna skedde under vecka 48 och 49, 2017.  

Författaren hade kontakt med mödrarna via mail veckan innan intervjun och dagen 

innan intervjun skedde med respektive person togs det kontakt via telefon för att 
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informera mödrarna om intervjun, deras rättigheter och även för att skapa en något 

djupare kontakt. 4 av de 10 informanterna hade inte möjlighet att träffas personligen och 

med dessa gjordes intervjun via Skype. De resterande 6 intervjuerna skedde antingen i 

informantens hem eller hemma hos författaren och det säkerställdes att informanten 

kände sig trygg med valet av plats. 

            Inledningsvis vid varje intervju lästes syftet upp och informanten fick också 

information om att hennes deltagande skedde frivilligt och att hon när som helst hade 

rätt att avbryta intervjun eller inte svara på en specifik fråga, i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002). 

Intervjuernas längd varade mellan 42 och 57 minuter. Som inspelningsverktyg användes 

i vissa fall en mobiltelefon och i andra en dator. 

          Efter intervjuerna transkriberades materialet för vidare analys, som skedde stegvis 

och resultatet sattes upp i en tabell (se exempel Tabell 1).  För att analysera materialet 

användes tematisk analys, eller TA, då det är särskilt lämpligt för analys av 

semistrukturerade intervjuer med öppnar frågor (Burnard, 1991). TA innebär att alla 

intervjuerna analyseras samtidigt och tematiseringen av materialet har intervjusvaren 

som utgångspunkt. Den här typen av analys är särdeles passande då det är få 

informanter och materialet där av inte lika omfångsrikt (Langemar, 2013) 

         Första steget var en genomläsning av respektive intervju där tankar och idéer för 

kategorisering skapades. Med uppsatsens syfte som vägledning markerades där efter 

relevanta citat och meningsbärande enheter. Dessa kortades ner och försågs med så 

kallade koder som beskriver innebörden av de meningsbärande enheterna. 

Huvud- och underkategorier bearbetades och koder som hade samma eller väldigt 

liknande innebörd sammanfogades. Underkategorier med liknande innebörd 

sammanfogades också för att inte skapa upprepningar. 

Sex huvudkategorier skapades; Det som var bra, Familjens påverkan, Avsaknaden av 

aktiviteter, Avsaknaden av förebyggande åtgärder, Det lilla samhället och 

Förstagångsföräldrar jämfört med flerbarnsföräldrar 

Allra sist genomlästes allt material en sista gång för att vara säker på att kategorierna 

representerade det fullständiga materialet. 
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Tabell 1  

Exempel på hur meningsbärande enheter kodades och kategoriserades 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag gick ”with the 

flow” utan att 

planera och var 

alltid nöjd 

Positivt Inte planera tiden 

eller händelser 

Det som var bra 

Jag skämdes aldrig 

för att be om 

hjälp... och de 

fanns alltid där 

Familj Någon som ställer 

upp 

Familjens påverkan 

Det fanns en träff 

en gång i veckan 

under två timmar, 

och inget annat 

Aktiviteter Vad fanns att göra 

som föräldraledig 

Avsaknaden av 

aktiviteter 

Inget. Det fanns 

inget. Ingen 

information, inga 

träffar… inget. 

Åtgärder Information om 

livet efter 

förlossningen innan 

förlossningen 

Avsaknaden av 

förebyggande 

åtgärder 

Jag behövde aldrig 

vara anonym utan 

det fanns alltid 

någon som hälsade, 

som såg mig 

Trygghet Att aldrig vara 

anonym 

Det lilla samhället 

Skillnaden var att 

jag visste att det 

skulle gå över, att 

barnet skulle börja 

sova bättre någon 

gång 

Syskon Att veta hur 

utvecklingen är 

Förstagångsföräldrar 

jämfört med 

flerbarnsföräldrar 
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Etik 

Den här studien har utgått från vetenskapsrådet och dess etiska kodex och de fyra 

grundläggande kraven för individskydd (Vetenskapsrådet, 2002). 

De fyra huvudkraven och hur studien har tagit hänsyn till dem presenteras här nedan. 

        Det första kravet är informationskravet och Vetenskapsrådet (2002) skriver om det 

att “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s 7). 

Inför varje intervju informerades informanterna muntligt om syftet med uppsatsen och 

om hur deras uppgifter skulle användas. Likaså informerades de intervjuade att de hade 

rätt att inte svara på en fråga och också rätt att avsluta intervjun om de skulle vela. 

Vidare informerades även deltagarna om att uppsatsen var offentlig och öppen för alla 

att läsa. 

         Krav nummer två är samtyckeskravet och om det skriver Vetenskapsrådet (2002) 

att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma over sin medverkan.” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 9). 

Som tidigare nämnt fick deltagarna veta att de inte behövde svara på en fråga och att de 

kunde avbryta intervjun närhelst de ville. Deltagarna fick också veta att de även i 

efterhand kunde kontakta författaren och få sitt deltagande stryket från studien, allt detta 

utan att det skulle innebära någon form av negativ konsekvens för dem. 

         Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet, vilket om Vetenskapsrådet (2002) 

skriver ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehör- iga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s 12). 

För att behålla anonymiteten hos deltagarna markerades varje enskild intervju med ett 

nummer och inte ett namn och samma anonymitet behålls genom uppsatsen. 

För att få en ännu större konfidentialitet presenteras inte varje enskild moder med ålder 

och antal barn utan alla 10 mödrar presenteras tillsammans. Deltagarnas hemort är inte 

presenterad i uppsatsen då det enbart var viktigt att de hade bott i östra Islands 

vårddistrikt vid tiden för förlossning men exakt stad var inte relevant för studiens 

resultat.  

Vid tillfällen då informanten under intervjun nämnde någon vid namn ströks det vid 

transkribering bort, likaså om de nämnde andra liknande uppgifter till exempel 

arbetsplats. Detta var särskilt viktigt då Island och framför allt östra Island är så litet och 

det krävs borttagande av detaljer för att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda 



 14 

individer i studien. En majoritet av deltagarna var för författaren tidigare kända och i 

och med att frågorna och svaren kunde upplevas av deltagarna vara av känslig karaktär 

var det likaså viktigt att i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) understryka att all 

information var konfidentiell och likaså att medverkan skedde frivilligt. 

         Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) skriver 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). 

All insamlad information under studien och intervjuerna med informanterna användes 

enbart för den här studien och enbart av författaren. 

 

 

Resultat 

Syftet med den här uppsatsen är att med en kvalitativ studie undersöka nyblivna 

mödrars psykologiska mående med fokus på mödrar bosatta på östra Island vid tiden för 

förlossning. 

        Resultatet av studien visar att mödrar på östra Island till en majoritet mår bra men 

att negativa känslor uppkommer hos de allra flesta efter förlossningen, även om det är 

en skillnad mellan mödrar hur starka dessa känslor är. Vidare visar resultatet att det 

finns ett antal faktorer som påverkar måendet mer än andra och att ett antal av dem är 

särskilt utmärkande, så som om det var moderns första barn eller inte och moderns 

sociala nätverk. 

Resultatet resulterade i sex huvudkategorier och ett flertal underkategorier vilka 

presenteras i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 

Översikt över identifierade kategorier och huvudkategorier 

Underkategorier Huvudkategori  

Inte planera tiden eller händelser 

Att inte ha några krav 

Ett öppet tankesätt  

Njöt av årstiden 

Det som var bra 

Någon som ställer upp 

Närheten i avstånd till familj 

Olika förutsättningar beroende på familj 

Familjens påverkan 

Vad fanns det att göra som föräldraledig 

Önskan om fler aktiviteter 

Avsaknaden av aktiviteter 

Information om livet efter förlossningen 

innan förlossningen 

Inga föräldrakurser 

Långt (i avstånd) till förebyggande 

åtgärder 

Vintern sätter stopp 

Avsaknaden av förebyggande åtgärder  

 

Att aldrig vara anonym 

Alla känner alla 

Folk förstår utan att man säger något 

Gemensamma vänner sedan tidigare barn 

Det lilla samhället 

Skillnaden mellan första och andra barnet 

Att veta hur utvecklingen är 

Mer erfarenhet 

Kunna jämföra 

Förstagångsföräldrar jämfört med 

flerbarnsföräldrar 

 
Det som var bra 

I överrensstämmelse med studier som gjorts mådde också majoriteten av informanterna 

bra efter förlossningen. De mödrar som ansåg att de mådde bra använde sig i mycket 

större utsträckning av positiva ordalag när de beskrev sitt mående efter förlossningen. 

Förklaring till det positiva måendet var presenteras i underkategorierna nedan. 

        Inte planera tiden eller händelser. Att inte planera allt i detalj och att kunna ändra 

planer efter hur dagen var hjälpte många av kvinnorna att må bra tiden efter 
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förlossningen. En del av mödrarna, framför allt tidigt efter förlossningen och de med 

första barnet, planerade in besök men för majoriteten gick det inte att genomföra 

okonstlat vilket gav upphov till besvikelse. För dessa mödrar blev det inte bättre förrän 

de accepterade att planering inte alltid var vägen att gå utan att vissa planer behövde 

ställas in för välmåendets skull 

”Vi skulle ha vänner över på besök, som jag visserligen såg fram emot men jag ville 

baka och städa och det skulle lukta gott hemma och inga blöjor på golvet. Till slut var 

jag så stressad och trött att jag bara ville att de skulle gå. Det var första och sista 

gången jag planerade något sådant”. 

         Att inte ha några krav. Den första underkategorin går hand i hand med den andra, 

att inte ha några krav. De kvinnorna som släppte på kraven mådde också bättre än de 

som hade många krav på sig. I många fall kom den möjligheten inte förrän efter andra 

eller tredje barnet, då mödrarna med första barnet kände krav på sig att prestera i form 

av att ha ett rent hem för möjliga besökare, att se bra ut och krav på att deras barn skulle 

vara exemplariska. Med senare barn vågade de flesta mödrar släppa de tankarna och låta 

kraven falla och sammaledes ställa krav själv i form av att till exempel inte ta emot alla 

besökare. För vissa mödrar krävdes det tid att släppa kraven och de kände att de första 

månaderna var svårast men att de där efter mådde bättre och kunde släppa kraven på sig 

själva. 

”Jag skulle vara en superwoman. Fixa allt. Fixa kaffe och baka och det skulle lukta gott 

hemma och vara rent. Ingen smutstvätt någonstans. Men jag höll på att gå under. Och 

så kom barn nummer två och jag kände bara nej. Vill du komma hit brygger du kaffe 

själv och sitter runt ett berg av smutstvätt. Och det kändes så bra, äntligen”. 

De mödrar som hade en önskan om att amma men där det inte var möjligt av olika 

anledningar, mådde till en början dåligt över att amningen inte fungerade. När de 

släppte kraven på sig själva om att amma mådde de också bättre.  

         Ett öppet tankesätt. Även den tredje underkategorin, ett öppet tankesätt, går hand 

i hand med de tidigare två. Att ha ett öppet sinne hjälpte många mödrar att klara av 

vardagen. Även om alla hade drömmar och tankar om hur livet skulle bli med ett 

spädbarn var det dem som inte blev besvikna och inte tog det som ett misslyckande när 

livet blev annorlunda som också mådde bäst. 

”Visst hade jag en bild av hur det skulle bli men när det blev annorlunda så var det 

ändå okej. Jag följde strömmen och dagsformen och visste att en dag inte var den andra 

lik”. 



 17 

        Njöt av årstiden. Årstiderna på Island kan vara varierande och det finns perioder 

under höst, vinter och tidig vår då det är mycket storm, blåst och kallt och där med svårt 

att ta sig hemifrån, framför allt med ett litet barn. De som födde sina barn mot våren 

upplevde det som mycket lättare då de sällan var beroende av väder utan kunde gå ut 

och gå, träffa människor och gå till affären utan att behöva oroa sig för att barnet skulle 

vara kallt. Friheten att röra på sig hade en stor påverkan på det psykologiska måendet 

hos kvinnorna. 

”Jag har ett barn som är fött i slutet av april och ett annat som föddes i november. Med 

novemberbarnet var jag ibland fast hemma och beroende av andra medan jag med 

barnet som föddes i april var mer fri. Jag mådde så bra när jag kunde gå ut då det 

passade mig och inte när vädret var bra”. 

 

Familjens påverkan 

En fördel av att bo på Island är att många har flera generationer av familj i sin närhet. 

Många har också relativt unga föräldrar och mor- och farföräldrar som har ork att ställa 

upp och avlasta om och när det behövs. De mödrar som ansåg att de mådde riktigt bra 

tiden efter förlossningen var också de mödrar som hade ett stort nätverk av stöttande 

familj omkring sig. 

           Någon som ställer upp. Den första underkategorin behandlar ämnet Någon som 

ställer upp, och betydelsen det har av att familjen ställer upp.  

Då föräldraledigheten inte är lång på Island, eller 9 månader sammanlagt 

(Fæðingarorlofssjóður, u.å), väljer också många att vara själva med barnet medan 

partnern jobbar. De intervjuade var alla hemma själv med barnet under en stor majoritet 

av tiden som föräldraledig och de allra flesta upplevde en tacksamhet för att då ha familj 

i närheten. 

”När jag fick mitt andra barn bodde min mamma tvärs över gatan vilket innebar att min 

äldsta kunde gå över till henne själv. Det gav mig så värdefull tid att andas, ibland 

städa och ibland sova.” 

 

”Båda våra föräldrar var så duktiga på att bjuda oss på middag. Varje gång de ringde 

och sa att det fanns mat där kände jag bara ja! Lättnad över att inte stå och hålla i 

bebis med en hand och laga mat med en annan”. 

            Närheten i avstånd till familj. Även om Island inte är ett stort land och de flesta 

familjer bor i ett nära avstånd från varandra gör inte alla det. I de fallen då avstånden var 
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långa mellan informanternas familjer handlade det ofta om flera timmars körväg. Då det 

inte finns en väl fungerande kollektivtrafik mellan städer och byar är människor bundna 

till att köra eller ta dyra inlandsflyg. Det kunde i sin tur påverka mödrarnas 

psykologiska mående negativt. 

”Ibland var jag faktiskt lite avundsjuk på att min mamma inte också bodde några hus 

ifrån. Vi behövde alltid planera, packa, kolla väderrapporten, ta ledigt från jobb och 

allt sådant för att kunna träffa henne. Och så körde vi med en missnöjd bebis i 6 timmar 

och jag mådde alltid så dåligt i samband med det”. 

Majoriteten av informanterna hade någon form av familj i ett väldigt nära avstånd från 

sitt hem. De såg det som en fördel att kunna gå ut genom dörren och vara hemma hos 

någon familjemedlem inom loppet av några minuter och det var något som också ansågs 

som en fördel av att bo på östra Island jämfört med till exempel huvudstaden. 

”Från hemma hos mig till barnens mormor är det 5 minuter. Det tar mig liksom längre 

tid att sätta barnen i bilen och köra än att gå. Sån lyx”. 

            Olika förutsättningar beroende på familj. Alla hade inte samma förutsättningar 

när det kom till att få hjälp från familjen och den tredje underkategorin behandlar ämnet 

om Olika förutsättningar beroende på familj. I vissa fall var en mor- eller farförälder, 

eller annan släkting sjuk och att få hjälp från dem kunde påverka det psykologiska 

måendet negativt hos mödrarna.  

I fallen då någon familjemedlem var sjuk fick mödrarna ofta dåligt samvete om den 

familjemedlemmen erbjöd någon form av avlastning, även om erbjudandet kom från 

familjemedlemmen utan att de behövde fråga om den.  

”Jag vet att hon [barnets mormor] ville och tyckte om att passa men jag kände mig så 

dålig. Alla sa åt mig att njuta och slappna av medan barnet var hos henne men jag hade 

bara dåligt samvete”. 

I andra fall handlade det om att det i en familj var självklart att få avlastning via mor- 

eller farföräldrarna medan det i andra inte alls var en självklarhet.  

Mödrarna kände då ofta skuld över att fråga om hjälp då uppfattningen sinsemellan var 

att det inte var ett genuint ja och som om personen som ställde upp gjorde det på grund 

av plikt och inte på grund av egen vilja.  De negativa känslorna gentemot sådana 

situationer uppstod främst då mödrarna hade mycket hjälp från den ena sidan av 

familjen men kände att hjälpen var pliktskyldig i den andra. 

”I min familj talar vi klarspråk. Oftast var det inga problem att ställa upp och vore det 

det så fick jag alltid ett ärligt svar, inga problem med det. Men i [partnerns] familj är 
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det inte så. De ställde upp men det kändes alltid så… inte riktigt. Som om de inte 

egentligen hade tid eller lust men gjorde det för att de kände att de borde”. 

 

Avsaknaden av aktiviteter 

I huvudstaden Reykjavik finns ett relativt stort utbud av aktiviteter som är utspridda 

över året och över veckodagarna och under olika tider. Det finns ett antal mödrar som 

åker till Reykjavik och ibland bosätter sig där någon vecka för att kunna närvara på en 

aktivitet, främst för så kallat babysim. Dock är det för de flesta inte möjligt, främst på 

grund av ekonomi men också på grund av äldre syskon som inte har möjlighet att 

komma med eller få barnpassning medan aktiviteten pågår. 

          Vad fanns det att göra som föräldraledig. Möjligheterna på östra Island är långt 

ifrån de samma som i huvudstaden eller i större städer på Island, utan informanterna 

hade en, ibland två, aktiviteter i veckan som de kunde ansluta sig till. 

Dessa var alltid under samma tid, samma veckodag och oftast aldrig längre än 2 timmar 

vilket innebar att valfriheten inte var särskilt stor för nyförlösta mödrar och mödrar som 

var föräldralediga. Behovet av att gå på sådana aktiviteter skiljde sig mellan 

förstagångsföräldrar och de som hade fler barn. De med sitt första barn kände ett större 

behov och saknade mycket mer en möjlighet att träffa andra, både småbarn och 

föräldrar, medan de som hade fler barn inte kände samma behov och på grund av det 

äldre barnet ofta träffade andra föräldrar ändå. 

”Med min yngsta gick jag ibland på träffarna [föräldraträffar] och det var kul. Men inte 

nödvändigt. Jag visste hur allt gick till ändå och träffarna var mer för skojs skull men 

inget jag behövde gå på. Med min första gick jag på varje för det var mycket viktigare 

då” 

           Önskan om fler aktiviteter. För de som hade fler än ett barn fanns det sällan en 

önskan om fler aktiviteter för sin egen skull, även om de kände att det skulle vara 

positivt att ha en större valmöjlighet. De föräldrarna kände ofta att de inte behövde en 

schemalagd aktivitet för att må bra och kände också att de redan kände andra föräldrar 

och var likaså bekanta med hur barnets utveckling gick till och fann inte behovet av att 

ventilera situationer med andra. 

Förstagångsföräldrarna hade en annan uppfattning och ville i mycket större grad ha fler 

aktiviteter eller aktiviteter under inte samma veckodag och tid varje gång. 
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De var inte lika trygga i sin föräldraroll och kände en viss ro av att umgås med andra, 

även om de inte alltid delade med sig av sin oro. Att kunna jämföra, lyssna på andras 

erfarenheter och berättelser hjälpte dem att känna sig säkrare i sin roll som föräldrar. 

Många upplevde negativa känslor då de inte kunde närvara på en aktivitet, även om det 

bara var ett missat tillfälle. Många upplevde också negativa känslor då de ville delta i en 

aktivitet men samtidigt kände stress av att delta, då barnet till exempel sov precis när 

aktiviteten pågick eller på grund av att natten innan hade varit svår. 

”Jag längtade ofta till torsdagen då det var föräldraträff. Det var liksom veckans 

höjdpunkt. Men så sov kanske [barnet] dåligt natten innan och jag orkade inte. Men så 

var jag så arg för att jag inte orkade och tänkte gå ändå men det bara gick inte och 

nej… då önskade jag att det fanns mer än bara det”. 

Önskan om fler aktiviteter var mycket större under vinterhalvåret än under sommaren, 

på grund av kylan och det ofta dåliga vädret.  

 

Avsaknaden av förebyggande åtgärder 

Likt avsaknaden av aktiviteter på östra Island och jämfört med att det i Reykjavik finns 

mycket mer att tillgå är avsaknaden av förebyggande åtgärder tydlig på östra Island. 

         Information om livet efter förlossningen innan förlossningen. Majoriteten av 

mödrarna fick en kort information hos barnmorskan under graviditeten om hur livet 

efter förlossningen kunde se ut men samtliga hade önskat att det fanns mer att tillgå om 

det än några få meningar.  Mödrarna kände att det psykologiska måendet efter 

förlossningen skulle ha kunnat vara bättre om de varit mer beredda på hur livet kunde se 

ut och om de fått veta innan förlossningen, via kurser eller liknande, hur tiden efter 

förlossningen kunde ha sett ut både ur ett positivt men också ett negativt sken och därför 

kunnat förbereda sig mer mentalt på det. Många mödrar kände även att de mådde bättre 

runt ett halvår efter förlossningen vilket de senare förstod är vanligt men de saknade 

trots det information om det innan förlossningen. 

”Det hade betytt så mycket ändå, om jag innan jag födde barnet hade fått information. 

Det var så mycket när barnet föddes att jag inte hade tid eller helt enkelt inte kunde ta 

in information. Det hade varit så mycket mer betydelsefullt att ha fått veta vissa saker 

medan jag var gravid”. 

             Inga föräldrakurser. Samtliga mödrar var rörande överens om att det inte fanns 

tillräckligt med åtgärder att tillgå på östra Island innan barnet föddes och att det 
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behövdes mer. Ingen av informanterna hade en möjlighet att närvara i en föräldrakurs 

och under informanternas graviditeter fanns inte heller några att kurser att tillgå lokalt. 

”Ja men, se till exempel på kurser. Det föds minst 15 barn här per år, oftast mycket 

mer. En kurs varannan månad vore mer än nog. Eller inte ens kurs utan 

informationsmöte eller bara något. Men ingenting. Det fanns och finns ingenting”. 

Samtliga mödrar var också överens om att åtgärderna framför allt var viktiga för dem 

som skulle få sitt första barn och hade önskat att de skulle haft möjligheten att särskilt 

då kunna delta i ett liknande evenemang. 

”Man var lite grön. Läste på lite här, lyssnade på lite berättelser där. Och så fick man 

helt plötsligt ett litet barn i händerna som man skulle ta hand om och det kändes som 

om man inte visste något”. 

          Långt (i avstånd) till förebyggande åtgärder. De kurser som erbjuds för nyblivna 

mödrar sker i större städer, framför allt huvudstaden men även större städer på norra 

Island. Till samtliga städer är det från samtliga byar på östra Island långt att köra, som 

minst 4 timmar men ofta betydligt längre, vilket informanterna inte ansåg att de hade 

tid, eller ekonomi, till. 

”Visst kunde vi ha åkt men tanken på att gravid köra den sträckan och fixa någonstans 

att bo lockade inte alls”. 

Då alla informanterna behövde åka till huvudstaden innan förlossningen kände de också 

att ekonomin och tiden på grund av det inte räckte till då perioden innan förlossningen 

som skulle spenderas i huvudstaden redan tog hårt på dem, framför allt ekonomiskt. 

         Vintern sätter stopp. Många av informanterna hade tankar på att bege sig till 

Reykjavik för att delta i en kurs men då vintern ofta är stormig och vädret oförutsägbart 

var det, framför allt för kvinnorna som var gravida under vinterhalvåret, ofta inte 

möjligt på grund av faran med att köra så långt på otillräckliga vägar. 

 
Det lilla samhället 

Byarna på östra Island är inte stora. På många ställen bor flera generationer av familjer 

som har känt varandra i många år och i många fall är ingen anonym. 

Mödrarna fann det som både positivt och negativt när det kom till deras mående. 

               Att aldrig vara anonym. Att aldrig vara anonym påverkade vissa mödrars 

psykologiska mående negativ. Alla mödrar kände sig inte bekväma med frågor under 

graviditeten och inte heller att bekanta kom fram till dem och barnet då det var nyfött 

eller hem till dem utan att be om lov.  Vissa mödrar kände sig uttittade, utpekade, och 

önskade att de bara hade fått lov att vara. 
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”Jag minns en dag när jag skulle till affären. Jag orkade inte sminka mig eller fixa 

håret men jag orkade inte heller inte göra det. Tanken på att alla skulle tänka typ ’kolla 

på henne, hur ser hon ut egentligen’ när jag bara inte hade lust att fixa mig var 

jättejobbig. Och det värsta är att jag skulle behöva träffa exakt samma människor nästa 

gång jag gick till affären”. 

             Alla känner alla. I vissa fall var det en säkerhet hos informanterna att känna 

alla, eller de allra flesta, i byn. Det fanns alltid en granne att ringa på hos, någon att 

prata med i affären och någon som hälsade när de var ute med vagnen.  

”Jag minns speciellt ett tillfälle när jag var själv med båda barnen och behövde åka till 

akuten med den yngre. Jag behövde inte väcka min äldre när han hade somnat för 

natten och skrämma honom utan jag ringde på hos grannen som kom över. 

[Storasyskonet] visste vem grannen var och jag behövde inte oroa mig”. 

Mödrarna kände sig aldrig osynliga och många frågade hur de mådde medan de var 

gravida och visade intresse för barnet när det hade fötts.  

           Folk förstår utan att man säger något. Att mödrarna var bekanta med alla eller 

de allra flesta i sina byar bidrog till att de kände sig sedda och till viss del även 

betydelsefulla. En majoritet av informanterna kände att om de hade en dålig dag så 

behövde de inte skämmas eller förklara sig då andra människor i byn visste hur de var 

då de inte hade dåliga dagar. 

”Jag behövde inte le och låtsas vara vänlig. De känner mig ju och vet hur jag är 

egentligen. Och förstår förhoppningsvis att jag har en liten bebis som kanske inte sover 

så bra just nu”. 

             Gemensamma vänner sedan tidigare barn. De som hade barn sedan tidigare 

kände i de flesta fall andra mödrar och fick i många fall syskon samtidigt som dem 

vilket också var en trygghet och den tryggheten var positiv för informanternas 

psykologiska mående. I och med att de redan kände andra som mödrar kände de sig 

tryggare med att fråga om hjälp och råd om det behövdes och likaledes kände de sig 

tryggare att fråga om sällskap, till exempel att promenera tillsammans. 

Att vara bekant med andra mödrar sedan tidigare sågs dock inte alltid som något 

positivt då det ibland fanns förutfattade meningar sinsemellan. 

”I vissa fall var det så bra att vi redan var några bekanta sedan tidigare. Men i andra 

fall tänkte jag bara ’nej, inte du igen’”. 

 

 



 23 

Förstagångsföräldrar jämfört med flerbarnsföräldrar 

Under intervjuerna kom det fram en markant skillnad mellan föräldrar som hade ett barn 

och de föräldrar som hade fler än ett barn och det psykologiska måendet skilde sig i 

vissa fall tydligt åt. 

         Skillnaden mellan första och andra barnet. Skillnaden hos modern mellan deras 

första barn och nästkommande barn visade sig i en viss lättnad i det psykologiska 

måendet hos mödrarna. Med första barnet var allt nytt och många känslor som 

informanterna kände hade de aldrig känt tidigare vilket i vissa fall gjorde dem oroliga. 

När de med nästa barn kände samma eller liknande känslor hade de något att jämföra 

med. 

”Skillnaden alltså… jag är så glad över att jag har gjort det. Alltså, fått mitt första 

barn. Det var underbart och allt det där men det var också fruktansvärt svårt och 

jobbigt ibland. Jag kände inte igen mig själv, visste ingenting. Med de andra barnen var 

det så mycket lättare. Det var som natt och dag, svart och vitt”. 

          Att veta hur utvecklingen är. Informanterna kände en stor tacksamhet över att 

genom sina tidigare barn kunna följa en röd linje när det kom till barnets utveckling. 

”Jag vet ju att barnet inte kommer krypandes ur mig men jag tror inte riktigt att jag 

visste med första när han skulle börja göra saker, typ krypa. Eller när de skulle få 

tänder, börja skratta och sånt. Jag hade en mycket klarare tidslinje att följa med de 

andra barnen”. 

Även om de flesta mödrar kände en tacksamhet över att kunna jämföra med tidigare 

barns utveckling gav det ibland upphov till en viss oro om nästkommande barn inte 

följde samma utveckling. 

”Första var så tidig med exakt allt. Började gå när hon var under året. Den andra gick 

inte förrän hon var nästan arton månder och tiden där emellan oroade jag mig så 

mycket, trodde ofta att det var något fel fast än att jag visste att det inte var onormalt att 

börja gå senare”. 

            Mer erfarenhet. Erfarenheten hos de informanter som inte fick sitt första barn 

medförde att de inte var lika avhängiga det som skedde utanför familjen, så som 

föräldraträffar och andra aktiviteter. De såg det mer som en bonus att kunna delta men 

inte som något som specifikt påverkade dem eller deras mående.  

De flesta ansåg även att de under sådan möten kände en större frihet i att välja om vad 

de ville dela med sig av och till vem, då de inte hade behovet att få det bekräftat på 

samma sätt som med sitt första barn. 
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Erfarenheten av känslorna efter förlossningen, positiva som negativa, gjorde att de 

föräldrar som hade fler än ett barn var säkrare och mådde därför bättre.  

Känslan av att kunna ge råd till andra som inte var lika säkra hade också en positiv 

effekt på deras mående. 

”Jag kommer speciellt ihåg en gång när en mamma mådde så dåligt över att hennes 

bästa tid på dygnet var när hon fick duscha ifred, eller när hon fick gå själv till affären. 

Jag kunde säga henne att hon inte var ensam, att sådär kände jag med och alla andra 

med, att hon inte var en dålig mamma för det”. 

         Kunna jämföra. Den främsta skillnaden mellan mödrar som enbart har ett barn 

jämfört med flergångsföräldrar var inställningen till olika situationer. De med sitt första 

barn såg ibland inget slut på situationer som påverkade deras psykologiska mående 

negativt, så som svåra nätter och de var också inte lika säkra på sig själv och att de 

gjorde rätt. 

De med fler barn hade någon att jämföra med och visste att inget varade för evigt. Deras 

psykologiska mående var inte alltid bättre men de hade en annan uppfattning om 

situationen. 

”Nätterna… [Det yngre syskonet] sov aldrig riktigt bra och sömnen var så viktig för 

mig. Jag fungerar inte utan sömn. Men jag visste ju att det skulle gå över och att hon 

tids nog skulle börja sova bättre”. 

 

Diskussion 
Föreliggande studies syfte var att med en kvalitativ studie undersöka nyblivna mödrars 

psykologiska mående med fokus på mödrar bosatta på östra Island vid tiden för 

förlossning. 

         Inledningsvis kan det konstateras att måendet hos nyblivna mödrar påverkas av 

fler än en faktor. Om modern är förstagångsförälder eller inte, hennes krav på sig själv 

och familjenätverk har en påverkan men likaså påverkades mödrarnas mående av 

mindre komplexa fenomen, så som vädret och årstiden. 

        Den här undersökningen går till stor del hand i hand med tidigare forskning om 

mödrars mående. Slutsatsen som Hjämhult och Lomberg (2012) drog gällande att de 

mödrar som får avlastning, hinner vila och når de målen de satt upp för sig själv också 

är de mödrar som mår bäst, stämmer också överens med resultatet av den här 

undersökningen.  
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Armstrong et al. (2000) kom fram till liknande resultatet, där de menar att framför allt 

hjälp på hemmaplan hjälper modern att må bättre än om de inte får hjälp.  

Likaså stämmer den här undersökningens resultat överens med forskning om andelen 

mödrar som mår dåligt efter förlossningen. Enligt Embætti landlæknis (2012) mår 

majoriteten av mödrar bra tiden efter förlossningen vilket också majoriteten av de 

intervjuade mödrarna ansåg att de gjorde. De som inte mådde bra den första tiden efter 

förlossningen ansåg att de mådde bättre 6 månader efter vilket också stämmer överens 

med McMahon et al. (2005) studie. 

      Resultatet stämmer även överens med historisk forskning om ämnet, om än i en 

modern tolkning. Mödrarna i den här undersökningen var aldrig isolerade tiden efter 

förlossningen men i enlighet med det Kneuper (2004) skriver i sin studie om att kvinnor 

historiskt mått bättre trots isolation på grund av att de då fått tid till återhämtning och 

vila, stämmer överens med välmåendet hos mödrarna i den här undersökningen. 

De mödrar som i den här studien uppgivit att de fått vila ordentligt och fått tid för 

återhämtning är även de mödrar som mått bättre.  

Resultatet i den här undersökningen pekar också på att framför allt tiden för vila och 

återhämtning har haft ett stort samband med mödrarnas mående 

Detta stämmer också överens med NCCPCs (2006) resultat om att de mödrar som fått 

ordentligt med vila också rapporterade att de mått mindre psykiskt dåligt tiden efter 

förlossningen.  

        I resultatet finns mycket som tyder på att de mödrar som inte är 

förstagångsföräldrar hanterar sin situation bättre än de som enbart har ett barn.  

Resultatet pekar inte på att de nödvändigtvis mått bättre men att de genom erfarenhet 

från äldre syskon kunnat se på sin situation med andra ögon jämfört med dem som inte 

hade tidigare erfarenhet att jämföra med. 

De med fler barn använde i högre utsträckning positiva ordalag med inslag av hopp så 

som ”det blir bättre”, ”det går över” och ”så småningom” medan de med enbart ett barn 

upplevde att perioder som var svåra, till exempel med mindre sömn, inte nödvändigtvis 

skulle gå över eller att modern själv aldrig skulle få egentid igen. 

Dessutom var de mödrar med fler barn bättre på att ta för sig av de aktiviteter som fanns 

för dem och som passade dem, medan mödrarna med sitt första barn inte ansåg att de 

hade samma frihet och valmöjligheter. 

         Vidare kunde den här undersökningen också påvisa att det inte är enbart tiden efter 

förlossningen som påverkat måendet hos mödrarna. 
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Delvis har de mödrar som konstant haft ett starkt nätverk runt sig innan förlossningen 

också mått bättre tiden efter förlossningen, även om nätverket inte alltid var lika 

närvarande i person tiden efter. Detta ses även i tidigare forskning, bland annat hos Xie 

et al. (2010) som har dragit en pararell mellan mödrars psykiska välbefinnande och ett 

starkt familjenätverk. Liknande resultat finns att se hos Thorp et al. (2004) som visar att 

ett bra stöd från moderns partner innan förlossningen (men även efter) påverkar 

måendet. 

Men framför allt har vetskapen om måendet efter förlossningen och sammaledes 

vetskapen om tiden efter förlossningen, innan förlossningen har skett, påverkat 

måendet.  

De mödrar som fått mer än en kort information om måendet efter förlossningen under 

graviditeten var mycket mer förberedda på hur tiden efteråt kunde bli och kunde också 

hantera det bättre.   

 
Praktiska implikationer  

De i den här studien framkomna resultatet tyder på att det finns mycket att lära om 

mödrars mående tiden efter förlossningen och framför allt om de omgivande faktorerna, 

så som familjens påverkan, om mamman är förstagångsförälder eller inte och chansen 

till återhämtning och vila. 

Dessa omgivande faktorer kan dels ses ur ett individperspektiv men också ett 

samhällsperspektiv.  

        Utifrån ett individperspektiv är måendet och i detta fall, måendet efter 

förlossningen, individuellt och kan i en större helhet kopplas samman med biologiska 

faktorer och likaså tidigare omständigheter under moderns liv.  

En historia av dåligt psykiskt mående kan utlösa det samma tiden efter förlossningen 

och det kan ävenså biologiska faktorer, så som svårigheter att amma. 

Hur en individ tar itu med en situation är också individuellt och vissa tar lätt på en 

händelse som andra upplever som svår. 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan man enligt den här studiens resultat dra slutsatsen att 

det på östra Island finns mycket att förändra. Mödrar på östra Island upplever att de 

saknar en stabil tillvaro vid tiden för förlossningen då de måste bege sig långt hemifrån, 

ibland i så länge som en månad. Utöver det saknar mödrar på östra Island ordentlig 

information innan förlossningen om hur måendet efter förlossningen kan se ut men 

också kurser och aktiviteter, både innan och efter förlossningen. 



 27 

         De omgivande faktorerna utifrån ett samhällsperspektiv kan anses som mycket 

viktiga då det finns möjlighet till förändring och förbättring. Framför allt är det en 

förändring och förbättring som skulle kunna leda till att nyblivna mödrar i ännu större 

utsträckning rapporterar om ett positivt psykologiskt mående vilket bör anses som 

väsentligt. 

 
Metodologisk diskussion 

Den kvalitativa metoden som valdes i samband med den här studien får anses ha passat 

väl med studiens syfte som var att undersöka nyblivna mödrars psykologiska mående 

tiden efter förlossningen, med fokus på östra Island. 

Kvalitativa intervjuer valdes för att kunna få ett större djup i materialet och ett mer 

nyanserat material, vilket är svårare att få genom till exempel enkätundersökningar. 

Resultatet består tack vare de kvalitativa intervjuerna av en översikt av informanternas 

egna erfarenheter av verkligheten. 

           Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara subjektiv och undermedvetet 

påverkad av forskaren då dennes egna uppfattning kan komma att prägla resultatet 

(Bryman & Nilsson, 2011).  

Eventuellt bias har därför hanterats genom att författaren till den här studien i enlighet 

med Allwood & Eriksson (1999) har gjort sitt bästa för att hålla hög medvetenhet 

genom hela studien och brutit eventuella naturliga inställningar till uppsatsens 

frågeställning. Detta för att inte låta studiens slutsats undermedvetet påverkas av 

författarens förutfattade meningar baserade på tidigare erfarenhet. 

         Det finns ett antal metodologiska begränsningar i den här studien som bör beaktas. 

Intervjuguiden är en metodologisk begränsning då den togs fram specifikt för den här 

studien och där med inte tidigare har ingått i någon annan studie. Den har därför varken 

dokumenterad validitet eller reliabilitet.  

En annan metodologisk begränsning är att det som urvalsmetod till viss del användes ett 

handplockat urval vilken kan komma att påverka den externa validiteten.  

Å andra sidan har studien ämnat att undersöka ett område som i vissa fall kan uppfattas 

som känsligt. Att en del av informanterna och författaren känner till varandra kan 

innebära att den som blir intervjuad känner sig mer bekväm och tryggare i att svara på 

frågor där innehållet kan upplevas som känsligt (Langemar, 2013), vilket är anledningen 

till att handplockat urval delvis användes. 
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Beträffande studiens yttre validitet och överförbarhet eller tillämpning i vidare kontext 

är studien delvis begränsad både på grund av metodval men också på grund av det 

relativt låga deltagarantalet.  

Fler deltagare skulle ha kunnat ge en mer nyanserad bild av situationen och urvalet 

skulle ha kunnat vara ännu mer avgränsat och specifikt, exempelvis till en viss ålder 

eller till tidigare erfarenheter och mående.  

En sådan avgränsning skulle eventuellt kunnat resultera mer jämförbara resultat 

informanterna emellan.  

Antalet deltagare i den här studien får trots det anses vara tillräcklig då informanterna 

upplevde liknande känslor och hade liknande åsikter och likaså ofta hade liknande svar 

på de olika frågorna. Resultatet av detta kan tolkas som en indikation på en relativt god 

validitet. 

       Som slutsats har valet av den kvalitativa intervjun varit avgörande för att få en 

fördjupad förståelse för nyblivna mödrars psykologiska mående.  

Studiens resultat visar på en bred och nyanserad inblick i måendet med individuella 

skildringar och beskrivande reflektioner. Tillsammans skapar mödrarna en gemensam 

bild av sitt och andra mödrars på östra Island psykologiska mående tiden efter 

förlossningen.  

 
Oväntade fynd 

Ett inte helt oväntat fynd men som dock hade en större effekt än väntat var om modern 

var förstagångsförälder eller flerbarnsmoder. Oväntat var också hur mycket det 

påverkade den enskilda individen och att en moder som hade haft ett dåligt psykiskt 

mående efter sin första förlossning inte nödvändigtvis hade det efter sin andra. Och 

framför allt, om hon hade det även under sin andra (eller tredje, eller fjärde) så 

påverkade hennes erfarenhet av hennes tidigare barn måendet och hon kunde känna sig 

positiv, trots att hennes psykologiska mående inte var så bra som hon hade önskat. 

        Ett helt oväntat fynd var årstidernas och vädrets påverkan på mödrarna. De vars 

barn föddes under vinterhalvåret och därför genomgick den första tiden efter 

förlossningen då det var kallt, ofta mycket storm och dåligt väder, mådde generellt 

mycket sämre och kände själva att vädret påverkade dem. 

Dessa mödrar kände sig i många fall inlåsta i sina egna hem och kände även att de var 

mycket mer beroende av andra vilket gjorde att deras psykologiska mående inte var bra. 

I fall där en moder hade fått ett barn på vinterhalvåret och ett under sommarhalvåret 

kände modern att det hade varit mycket lättare under sommaren. 
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Bristen på solljus under vinterhalvåret hade likaledes en negativ påverkan på måendet. 

 
Framtida forskning 

Den aktuella studien visar på att det finns en mängd olika faktorer som påverkar 

mödrars psykologiska mående tiden efter förlossningen och därför behövs det fler 

studier och framför allt flerdimensionerade studier, så som studier enbart fokuserade på 

de mödrar som ska få sitt första barn eller studier som har ett fokus på hur väder och 

årstid påverkat modern. Detta för att få fram specifika slutsatser men också för att lära 

sig mer om nyblivna mödrar som är bosatta på östra Island och deras psykologiska 

mående. 

Studier med helt oberoende forskare är aktuellt och likaså är mer omfattande studier, 

både kvalitativa och kvantitativa.  

Slutligen vore framtida forskning utifrån faktorer så som mödrarnas tidigare 

erfarenheter, personlighetsdrag och antalet barn aktuellt för att kunna ge ytterligare 

kunskaper om nyblivna mödrars psykologiska mående. 
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Bilaga I, frågor på svenska 
 

1. Hur många barn har du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur gammal är ditt yngsta barn? 

4. Var föddes han/hon? 

5. Vart var du bosatt när barnet föddes? 

6. Kan du ge några exempel på hur du mådde under graviditeten? 

7. Kan du ge några exempel på hur du mådde tiden (3 månader) efter förlossningen 

med ditt yngsta barn? 

8. Om du har fler barn, hur mådde du efter förlossningen med dem? 

9. Kan du ge några exempel på hur ditt mående yttrade sig? 

10. Skulle du kunna ge några exempel på om det fanns något som kunde ha varit 

annorlunda för att du skulle ha mått (ännu) bättre tiden efter förlossningen? 

11. Vare sig du mådde bra eller dåligt, kan du berätta om hur du känner att ditt 

mående påverkade familjen? 

12. Kan du berätta om hur ditt umgänge såg ut första tiden efter förlossningen? 

13. Kan du berätta om hur ditt umgänge såg ut under föräldraledigheten? 

14. Hur upplevde du ditt umgänge? 

15. Fick du någon form av stöd tiden efter förlossningen? 

16. Kan du berätta om vilken typ av stöd du fick? 

17. När du var nybliven mamma, skulle du kunna berätta om vem du pratade med 

om ditt mående (oavsett om du mådde bra eller inte)? 

18. Vilken typ av information fick du angående om hur du kunde må efter 

förlossningen? 

19. Hur känner du angående den informationen du fick, eller inte fick?  

20. Kan du ge exempel på vad du skulle ha velat veta angående måendet efter 

förlossningen? 

21. Kan du berätta lite om de aktiviteter som fanns det för dig då du var nybliven 

mamma och likaså föräldraledig? 

22. Hur upplevde du aktiviteterna som fanns?  

23. Finns det några aktiviteter som du skulle vilja ha mer eller mindre av och i 

sådana fall vilka? 

24. Kan du berätta om hur du sov du då du var nybliven mamma och likaså hur ditt 

barn sov? 
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25. Hur upplevde du sömnen? 

26. Kan du berätta om det fanns någon som avlastade dig och på vilket sätt fick du 

avlastning? 

27. Hur upplevde du, om du fick avlastning, att få avlastning? 

28. Vad fick dig att må bra innan du blev gravid/fick barn? I form av aktiviteter, 

hobby etc? 

o Känner du att du kunde fortsätta med dessa saker och hur upplever du 

det? 

o Om inte, hur tycker du att det påverkade dig att inte kunna fortsätta? 

29. Om du tänker på ett perfekt scenario, hur skulle dina dagar se ut som nybliven 

mamma? 

o Hur såg dina dagar egentligen ut som nybliven mamma? 

30. Vad hade du för förväntningar innan ditt barn föddes? 

31. Levdes dessa förväntningar upp och om inte, hur blev det egentligen? 

32. Hur mådde du när du tänker på (om) att förväntningarna inte uppfylldes? 

33. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga II, frågor på Isländska 

1. Hvað áttu mörg börn? 

2. Hvað ertu gömul? 

3. Hvað er yngsta barnið þitt gamalt? 

4. Hvar er hún/hann fædd/ur? 

5. Hvar áttir þú heima þegar barnið fæddist? 

6. Getur þú gefið nokkur dæmi um hvernig þér leið á meðan þú varst ólétt? 

7. Getur þú gefið nokkur dæmi um hvernig þér leið (3 mánuðir) eftir að þú áttir 

yngsta barnið þitt? 

8. Ef þú átt fleiri börn, hvernig leið þér eftir að þú eignaðist þau? 

9. Getur þú gefið nokkur dæmi um hvernig líðan lýsti sér? 

10. Hvort sem þér leið vel eða ekki, er til eitthvað sem hefði fengið þig að líða (enn) 

betur eftir fæðingu? 

11. Hvort sem þér leið vel eða ekki, getur þú gefið nokkur dæmi um hvernig þér 

finnst að líðan þinn hafði áhrif á fjölskylduna? 

12. Getur þú gefið dæmi um hverja þú varst að umgengast fyrsta tímann eftir 

fæðingu? 

13. Getur þú gefið dæmi um hverja þú varst að umgengast á meðan þú varst í 

fæðingarorlofi? 

14. Hvernig upplifðir þú þá umgengni? 

15. Fékk þú einhverskonar stuðning eftir fæðingu? 

16. Getur þú lýst í hverju sá stuðningur fólst? 

17. Eftir fæðingu, getur þú sagt mér hverja þú talaðir við um líðan þinn (hvort sem 

þér leið vel eða ekki)? 

18. Hvernig upplýsingar fékkst þú um hvernig andlegan líðan getur verið eftir 

fæðingu? 

19. Hvað finnst þér um þá upplýsingagjöf sem þér var veitt fyrir fæðingu? 

20. Getur þú gefið dæmi um eitthvað sem þér hefði langað vita um andlega líðan 

eftir fæðingu? 

21. Getur þú gefið mig dæmi um það sem var í boði (t.d foreldrahópar) eftir fæðingu 

og á meðan þú varst í fæðingarorlofi? 

22. Hvernig upplifðir þú þau úrræði sem þú nýttir þér? 

23. Eru einhver úrræði sem þú myndir vilja meira eða minna af, og ef svo, hvað? 

24. Getur þú sagt mér hvernig þú og barn sváfuð fyrsta árið eftir fæðingu? 
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25. Hvernig upplifðir þú svefninn? 

26. Var einhver sem létti á þér og ef svo, hvernig? 

27. Ef einhver var að létta á þér, hvernig upplifðir þú það? (Gott eða slæmt) 

28. Hvað gerðir þú til að láta þér líða vel áður en þú varst ólétt/eignaðist barn? 

(ástriða, áhugamál etc) 

- Líður þér eins og þú getir enn gert sömu hluti og hvað finnst þér um það? 

- Ef þú getur ekki haldið áfram, hvaða áhrif finnst þér það hafa á þig? 

29. Ef allt á að ganga eftir óskum, hvernig hefðu fyrstu mánuðirnir (eftir fæðingu) 

átt að vera? 

- Hvernig voru fyrstu mánuðirnir eftir fæðingu? 

30. Hvaða væntingar gerði þú áður en barnið þitt fæddist? 

31. Var tíminn eftir fæðingu nálægt væntingum þínum og ef ekki, hvernig var? 

32. Hvernig líður þér, hvort sem væntingum þínum var mætt eða ekki? 

33. Eitthvað sem þig langar að bæta við? 

 

 

 


