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Bakgrund och sammanhang: Mental hälsa och de första 2000 dagarna
Kroppsbild
Mycket forskning tyder på att graviditet och postpartumperioden är en tid med betydande
kropp och kroppsbildförändringar för kvinnor (Rallis et al., 2007). Kroppsbild förbättras
vanligtvis under graviditeten (Loth et al., 2011). Detta kan bero på att de kroppsliga
förändringarna under graviditeten överser med kvinnor från att följa samhällets ideal och
förväntningar om att vara smal (Hodgkinson et al., 2014).
Medan gravida kroppar ofta firas, placeras kvinnor snabbt under ett stort tryck för att
förlora sin "babyvikt" som uppnåtts och få tillbaka sin "pre-baby-kropp" (Lovering et al.,
2018). I deras systematiska granskning av kvalitativa studier som undersökte kroppsbild
under postpartumperioden identifierade Hodgkinson och kollegor ett tema i litteraturen
som de kallade ”reclaiming the postpartum body”. Författarna fann att kvinnor beskrev sin
kropp efter förlossningen som ett ”projekt som måste arbetas med” och en uppgift som är
viktigare efter graviditeten än tidigare (Hodgkinson et al., 2014). Kroppsnöjdhet har visat sig
förvärras upp till 9 månader efter förlossningen (Gjerdingen et al., 2009). Rallis et al. (2007)
och har också visat att jämfört med tidig och sen graviditet och 12 månader efter
förlossningen, hade kvinnor vid sex månader efter förlossningen de högsta nivåerna av
missnöje med kroppen.
I synnerhet identifierades det att sex månader efter födseln är den tidpunkt då kvinnor hade
de lägsta nivåerna av kroppsbild jämfört med tidig och sen graviditet och 12 månader efter
födseln (Rallis et al., 2007). I en annan studie visade sig kroppsmissnöjdheten öka under de
9 månader efter födseln som följdes upp i forskningen (Gjerdingen et al., 2009).
Kroppsmissnöjdhet hos kvinnor efter förlossningen är förknippad med en rad negativa
psykiska och fysiska hälsoutfall. Kroppsmissnöjdhet efter förlossningen har associerats med
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minskad amningstid, föräldrastress, minskad fysisk aktivitet och störda ätbeteenden i en
nyligen genomförd systematisk granskning (Prichard et al., In Press).
Kvinnor som upplever höga nivåer av kroppsskam är ofta hypermedvetna om hur deras
kropp inte stämmer överens med de sociokulturella ”idealen” och känner att de är mindre
värdefulla när kroppen inte uppfyller dessa ideal.
Det dominerande trycket på mödrar under postpartumperioden är att gå ner i vikt så snart
som möjligt för att anses vara en framgångsrik kvinna eller i själva verket en bra mamma
(Roth et al., 2012). Sambandet mellan vikt och framgång har framkommit i många kvalitativa
studier om upplevelser av kroppsbild under postpartumperioden (Hartley et al., 2020;
Raspovic et al., 2020). Att känna en känsla av misslyckande är särskilt problematisk för nya
mammor, av vilka många kanske redan känner att de är ”inte en bra mamma” på grund av
problem med att mata eller lägga sina barn till sömn. Denna känsla av misslyckande kan leda
till utveckling av depression efter förlossningen.
Kroppsuppfattning och Postpartumdepression
En systematisk genomgång av förekomsten av postpartumdepression runt om i världen fann
en prevalens på 1,9% (i Tyskland) till 82,1% (i USA) i utvecklade länder genom frågeformulär
för självrapportering (Norhayati et al., 2015). I utvecklingsländer befanns prevalensen
sträcka sig från 5,2% (i Pakistan) till 74,0% (i Turkiet) (Norhayati et al., 2015). Stor variation
mellan prevalens fastställd av frågeformuläret för självrapporter och kliniska
screeningverktyg hittades, och det var en större skillnad i prevalens rapporterad per land
(Norhayati et al., 2015). Dessa nivåer stöds generellt av en annan världsomfattande
recension (Arifin et al., 2018; Gelaye et al., 2016). Allmänt accepterade prevalenssiffror är
att 18% av kvinnor kommer att utveckla depression under graviditeten, 13–20% av kvinnor
kommer att utveckla depression inom de första 12 veckorna efter förlossningen, och 8% av
kvinnor sträcker sig detta utöver det första året (Dennis och Dowswell, 2013). Det finns
också bevis för att detta kan öka eftersom forskningsrapporter om screening på
befolkningsnivå för postnatal depression i Ungern fann en ökning från 15,0% i 1996 till
17,4% i 2006 (Kozinszky et al., 2011). Postpartumpsykos är mycket mindre vanligt, med en

2019-1-SE01-KA202-060422

4

BODY CONFIDENT MUMS: TEORETISK RAPPORT
systematisk granskning som fann en prevalens på 0,89 till 5 av 1000 kvinnor som
diagnostiserades med detta tillstånd (VanderKruik et al., 2017).
En genomgång av depressionens prevalens runt om i världen visade att vissa undergrupper
av befolkningar, inklusive invandrare, mammor till sjuka nyfödda, epilepsipatienter, militära
fruar, kvinnor med låg socioekonomisk status, kvinnor med för tidig födelse och kvinnor som
upplevt en naturkatastrof dokumenterades vara mer benägna att uppleva depression efter
förlossningen (Norhayati et al., 2015). Breda demografiska riskfaktorer för postnatal
depression rapporterades i en befolkningsundersökning i Ungern som inkluderar att bo i en
stadsmiljö, instabilt förhållande, upplevd brist på socialt stöd från partner, senaste stora
livshändelser, självrapporterad låg inkomst och avsikt att återvända till arbeta snart efter
leverans (Kozinszky et al., 2011). Missgynnade kvinnor är särskilt utsatta och är
överrepresenterade i perinatal depression statistik som anges i en amerikansk metaanalys
(Segre et al., 2007) och forskning i Ungern (Kozinszky et al., 2011), vilket överensstämmer
med bredare mental hälsoforskning som indikerar ett samband mellan socioekonomisk och
mental hälsostatus (Silva et al., 2016).
Biologiska och psykosociala prediktorer för postpartumdepression är också viktiga, men det
finns förvirring i litteraturen om vilka egenskaper som definieras som biologiska eller
psykosociala. En stor recension visade att dysreglering av hypotalamus-hypofys-binjuren,
inflammatoriska processer och genetiska sårbarheter var de starkaste biologiska
riskfaktorerna för depression efter förlossningen (Yim et al., 2015). En annan recension
visade att dålig fysisk hälsa, negativ kroppsbild och kroppsvikt var viktiga influenser på
förlossningsdepression (Norhayati et al., 2015). Psykosociala prediktorer i en
världsomfattande granskning inkluderade upplevelse av postpartumdepression och ångest
och en tidigare historia av psykiatrisk sjukdom, dåligt äktenskapligt förhållande och stressiga
livshändelser i både utvecklade och utvecklingsländer (Norhayati et al., 2015). En annan
granskning visade att de starkaste prediktorerna var svåra livshändelser, förhållandekvalitet
och stöd från partner och deras moder (Yim et al., 2015).
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Postpartumdepression har både akuta och svåra påfrestningar för modern och hennes
familj. Depression som upplevs under graviditet (förlossningsdepression) är associerad med
tillväxtbegränsning, förtidig förlossning och låg födelsevikt hos barnet (Grote et al., 2010)
samt osäker anknytning och svårigheter vid amning och dålig kognitiv och emotionell
utveckling (Gelaye et al., 2016). Postpartumdepression har stor påverkan för mödrar vilket
inkluderar en klinisk presentation med symtom på minskat livsglädje, förändringar i aptit
och sömn, agitation, trötthet och känslor av värdelöshet, minskad koncentration, samt
återkommande tankar om död eller självmord (Gjerdingen et al., 2009). I Storbritannien är
den genomsnittliga kostnaden för ett fall av perinatal depression cirka 74 000 pund, varav
23 000 pund avser mamman och 51 000 pund avser effekter på barnet (Bauer et al., 2014).
För tjugo år sedan fann en undersökning av mödradödlighet 1997 till 1999 att psykiatrisk
störning, och särskilt självmord, är den främsta orsaken och står för 28% av dödlighet
(Oates, 2003).
Screening för depression under graviditetsbesök vid förlossning minst en gång under den
perinatala perioden har rekommenderats av American College of Obstetricians and
Gynecologists sedan 2015 (Terrazas et al., 2019). Franska forskare rapporterade nyligen att
33% av kvinnorna som var missnöjda med sina kroppar utvecklade perinatal depression och
uppgav att risken för depression var fyra gånger högre bland kvinnor med kroppsnöjdhet
(Riquin et al., 2019). Därefter krävde de screening för förlossning för kroppsnöjdhet som en
tidig predikator för depression som medför mindre stigma och skam, vilket underlättar tidigt
ingripande innan allvarligare och bestående problem utvecklas (Riquin et al., 2019).
Forskare har också kommit överens om att kroppsnöjdhet och depression efter födseln är
relaterade till graviditeten och postpartumperioden (Downs et al., 2008; Gjerdingen et al.,
2009). Många studier har rapporterat att negativ påverkan och depression förutsäger
kroppsnöjdhet (Clark et al., 2009; Downs et al., 2008; Rallis et al., 2007). I en studie var
nivåerna av kroppsnöjdhetsnivåer under graviditeten den starkaste predikatorn för
depression efter förlossningen (Downs et al., 2008). Rallis et al., (2008) fann att tidigare
kroppsbild och viktuppgång under graviditeten var de största predikatorerna för dålig
kroppsbild under postpartumåret. Depression, kroppsjämförelse och bantningstendenser
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förutspådde också kroppsmissnöjdhet vid 12 månader (Rallis et al., 2008). För att ytterligare
komplicera dessa relationer är dåliga kostvanor och träningsvanor sannolikt bidragande till
depression hos mödrar, vilket förstärker negativ kroppsbild och dåliga hälsoresultat (Bodnar
och Wisner, 2005).
Kroppsbild och Hälsobeteenden
Det finns väldigt få artiklar (på engelska) som beskriver omfattningen av kroppsbildsproblem
och kroppsmissnöjdhet bland vuxna kvinnor i Europa - det dominerande fokusen är på
ungdomar. Bland amerikanska vuxna kvinnor (18–65+) har förekomsten av missnöje med
kroppen rapporterats variera mellan 13,4% och 31,8% (Fallon et al., 2014), medan andra
studier har visat att över 70% av medelålders kvinnor känner sig missnöjda med sin vikt
(Jackson et al., 2014) och önskar att ha en smalare kropp (Allaz et al., 1998). Vidare har
störd ätning och viktminskningsbeteenden, inklusive bantning och laxermedel, rapporterats
förekommande bland medelålders kvinnor (Ackard et al., 2013; Hay et al., 2008). Nästan
60% av kvinnorna rapporterar att vara på diet minst en gång under sin livstid (Allaz et al.,
1998) och cirka 5% kommer att uppleva en kliniskt signifikant ätstörning (Keel et al., 2010;
Mangweth-Matzek et al., 2014). Specifika europeiska prevalenser för kvinnor är att <1–4%
kommer att utveckla anorexia nervosa, <1–2% bulimia nervosa, 1–4% bingeätstörning och
2-3% ätstörningar (Keski-Rahkonen och Mustelin, 2016).
Dominerande hälsofrämjande diskurser, och populär åsikt föreslår anekdotiskt att kvinnor
bör ha någon nivå av kroppsnöjdhet för att motivera dem att engagera sig i hälsosam kost
och träningsbeteende. Uppgifterna visar dock att det motsatta är sant. Forskning visar att
människor som uppskattar sina kroppar är mer benägna att ta hand om dem genom att äta
frukt och grönsaker och delta i fysisk aktivitet (Andrew et al., 2016), samt att skydda huden
från solen och delta i hudcancerscreening. (Andrew et al., 2016). Insatser som förbättrar
kroppsuppskattning och självmedkänsla har resulterat i att kvinnor är mer motiverade att
engagera sig i fysisk aktivitet (Cox et al., 2019). Det motsatta är också sant - en stor
longitudinell studie i USA fann att intuitiv ätning förutspådde bättre psykologisk hälsa (lägre
depression, kroppsnöjdhet, störd ätning) åtta år senare (Hazzard et al., 2020).
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Mödrar är en utsatt grupp för depression och missnöje med kroppen (Hartley et al., 2020)
och har låg fysisk aktivitet och dålig kostkvalitet (Abassi & van den Akker, 2015; McLeod et
al., 2011). Att äta hälsosam mat och delta i fysisk aktivitet är båda två viktiga för att minska
risken för depression (Opie et al., 2020; Pollack et al., 2019). Kvinnor som uppskattar sina
kroppar är mer benägna att äta hälsosam mat och engagera sig i fysisk aktivitet (Andrew et
al., 2016), och de är mer benägna att rapportera en bättre kroppsbild föredömen för sina
barn (Damiano et al. , 2019). För att uppnå en god hälsa för mödrar och deras familjer krävs
interventioner för att förbättra kroppsbilden.

Potentiella Interventioner för Mammor
Insatser för att förbättra kroppsbilden hos mödrar är väl motiverade eftersom de direkt
kommer att förbättra mammas hälsa och välbefinnande och indirekt har en positiv inverkan
på sina barn. En nyligen genomförd systematisk granskning av kroppsbildsinterventioner
bland vuxna hittade 15 studier som utvärderade 13 interventioner (Guest et al., 2019), varav
fyra fann förbättringar av poängen med kroppsuppskattning. Vi kommer nu att granska
bevisen som ligger till grund för de mer lovande tillvägagångssätten för att främja
kroppsbild och psykisk hälsa för vuxna kvinnor.
Fysisk Aktivitet
Fysisk aktivitet har dykt upp som ett starkt ingripande för depression och kroppsbild. En
metaanalys bekräftar att motion minskar depressiva symtom, även i icke-kliniska
populationer (Rebar et al., 2015). Det har skett två RCT: er som utvärderar specifika fysiska
aktivitetsinterventioner för mödrar. Studier har visat att två eller tre sessioner att ut och gå
per vecka minskade depressionspoängen hos mödrar till 6-veckors- till 18-månaders åldrar,
och var mer effektiva än en veckovis social supportgrupp (Armstrong & Edwards, 2004).
Fysisk aktivitet har också nyligen dykt upp som ett positivt mål för att förbättra
kroppsbilden. Fysiska aktivitetsåtgärder så korta som 30 minuter långa och består endast av
att träna på en stationär motionscykel har visat sig förbättra kroppsbilden (Martin, Ginis och
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Bassett, 2012) och en metaanalys bekräftar potentialen för positiv påverkan (Campbell och
Hausenblas, 2009a). Pirans utvecklingsteori om utförande (Piran, 2016) och
utförandemodellen för positiv kroppsbild. Denna modell identifierar deltagande i
kroppsaktiviteter som en nyckelfaktor i utvecklingen av positiv kroppsbild (Menzel och
Levine, 2011). En annan studie föreslår att rolig rörelse och fysisk aktivitet kan förbättra
förkroppsligandet och utveckla en positiv kroppsförbindelse genom att öka fokus på
kroppsfunktionalitet (Alleva et al., 2018). Yoga föreslås vara en särskilt bra aktivitet (Mahlo
och Tiggemann, 2016). Forskning har visat att människor som regelbundet tränar yoga har
signifikant högre positiv kroppsbild och kroppsuppskattning än de som inte gjorde det, och
det positiva sambandet mellan deltagande i yoga och positiv kroppsbild förmedlades genom
utföringsform och minskad självobjektifiering (Mahlo och Tiggemann, 2016). Experimentella
interventionsstudier har också visat potentialen för en fyra veckors yogaintervention för att
förbättra kroppsuppskattning, kroppsanslutning och positivt humör bland unga kvinnor
(Halliwell et al., 2019).
Fysiska aktivitetsinterventioner har visat sig förbättra kroppsbilden (Campbell och
Hausenblas, 2009b), och förbättrad kroppsuppskattning är känd för att underlätta ett ökat
engagemang i fysisk aktivitet (Cox et al., 2019). Denna positiva återkopplingsslinga kommer
därför sannolikt att underlätta ständiga förbättringar av mental hälsa från marknadsföring
och engagemang för fysisk aktivitet.
Kognitiv Dissonans
Kognitiva dissonansprogram, och i synnerhet The Body Project, har haft de starkaste bevisen
när det gäller att minska kroppsnöjdhet och störda ätbeteenden för kvinnor (Dakanalis et
al., 2019) och det mest effektiva programmet för selektiv publik som har förhöjda nivåer av
kroppsnöjdhet (Watson et al., 2016). Tidigare studier har rapporterat att kroppsprojekt
minskar tunn idealisk internalisering, bantning, negativ påverkan, bulimisymtom (Stice et al.,
2001b; Stice, Rohde, Butryn, Shaw, & Marti, 201; Stice et al., 2013b), och har visat sig
förändra belöningsresponsens neurala vägar för att se smala modeller (Stice et al., 2015).
Interventionen bygger på teorin om kognitiv dissonans som innebär att människor anpassar
sina attityder och deras beteenden för att undvika obehag (Festinger, 1957). När det finns
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en avvikelse mellan en individs attityd och deras beteende skapar detta kognitiv dissonans,
som upplevs som obekväm. Body Project använder ett antal aktiviteter för att provocera
kognitiv dissonans, inklusive rollspel som utmanar det smala idealet, aktiviteter som
identifierar kostnaderna för det utseende-idealiska och övningar som innefattar att skriva
ett brev till ditt yngre jag som ger råd om att undvika kroppsnöjdhet och titta i spegeln och
lista positiva egenskaper. Detta är ett riktat program, för dem som redan har problem med
kroppsbild och kan användas för högriskmödrar för att förhindra utvecklingen av
ätstörningar (Stice et al., 2007). Trials of the Body Project bland mammor har ännu inte
publicerats, men studier pågår på Cypern.
Självmedkänsla
Självmedkänsla har framkommit som ett potentiellt kraftfullt ingripande för att minska
kroppsskam och kroppsmissnöjdhet. Kroppsskam och självmedkänsla är relaterade
(Mansourinik et al., 2019), och på grund av fokus på att ha en vänlig och accepterande
inställning till sig själv kan självmedkänsla vara ett kraftfullt motgift mot de skamliga, kritiska
tankar och känslor om ens kropp. Detta skapas genom mindfulness, gemensam mänsklighet
och kärleksfull vänlighet (Stern och Engeln, 2018; Albertson et al., 2015). Självmedkänsla är
också känt för att förmedla förhållandet mellan perfektionism och kroppsnöjdhet (Barnett
och Sharp, 2016), och höga nivåer av perfektionism i form av självkritik har visat sig vara
konsekvent associerade med lägre nivåer av självmedkänsla ( Linnett och Kibowski, 2019).
Perfektionism är en riskfaktor för kroppsbild och problem med ätstörningar (Mazzeo et al.,
2006), liksom depression efter förlossningen (Wittkowski et al., 2017), och därför motiverar
uppmärksamhet i moderns hälsoprogram. Med tanke på invecklingarna av de direkta och
indirekta förhållandena mellan självmedkänsla och kroppsnöjdhet, är det värt att utforska
möjligheten till självmedkänslainterventioner för att främja positiv kroppsbild.
Det finns bevis för att självmedkänsla kan förbättra mental hälsa och kroppsbild. En rad
insatser med ungdomar och vuxna kvinnor har bekräftat potentialen för en positiv inverkan
av självmedkännande interventioner på kroppsbild, och särskilt kroppsuppskattning (Moffitt
et al., 2018; Rodgers et al., 2018; Fuller-Tyszkiewicz et al., 2019; Donovan et al., 2019).
Forskare utvärderade effekterna av att lyssna på en medkänsla meditation varje dag i tre
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veckor (en annan varje vecka) och fann betydande minskningar av kroppsmissnöjdhet och
kroppsskam, och förbättringar av självmedkänsla och kroppsuppskattning (Albertson et al.,
2015 ). En 8-veckors Mindful Self Compassion Workshop var också effektivt för att förbättra
självmedkänslan, mindfulness, medkänsla för andra, stress, depression, ångest och
livstillfredsställelse och effekten behölls 1 år efter ha avslutat programmet (Neff och
Germer, 2013). Förbättring av självmedkänsla är till hjälp eftersom metaanalyser har visat
att det här ingripandet kan förbättra ätbeteende, stress, depression och ångestresultat
(Ferrari et al., 2019).
Att förbättra självmedkänslan kan också få bredare hälsoeffekter. En systematisk granskning
fann också att självmedkänsla har betydande fördelar för näringsbeteende och
viktminskning. Systematiska granskningar har visat att förstärkning av självmedkänsla var
lika effektivt som att försöka ändra hälsobeteenden direkt genom mer traditionell
målsättning och hälsofrämjande (Biber och Ellis, 2019). En nyligen genomförd
självmedkännande intervention med mödrar som visade förlossningsdepression i Kina
genomfördes online under en sexveckorsperiod och rapporterade förbättringar av moderns
psykologiska och välbefinnande resultat, liksom spädbarnens temperament och
välbefinnande, rapporterades 3 och 12 månader efter förlossningen (Guo et al., 2020). En
självvänlig intervention för mödrar med minst ett barn under 12 månader fann förbättringar
i välbefinnande, men ej med lika stor effekt (Gammer et al., 2020). Det är intressant att
högre nivåer av självmedkänsla är förknippade med positiv kroppsbild hos kvinnor (Siegel et
al., 2020; Marta-Simões och Ferreira, 2019), och självmedkänsla har också visat sig förbättra
kroppsbilden, trots inget kroppsbildspecifikt innehåll levereras. I ett program lyssnade
kvinnor i alla åldrar på en 20-minuters podcast varje dag med en självmedkännande
meditation, och tre olika podcasts erbjöds under den tre veckors period av interventionen.
De fann mycket imponerande statistiskt signifikanta ökningar av självmedkänsla,
kroppsnöjdhet och kroppsuppskattning (Albertson et al., 2015). Ett kortare veckoprogram
med samma podcasts med college-kvinnor fann dock inga signifikanta effekter på
kroppsbilden (Toole och Craighead, 2016). Förbättring av självmedkänsla visar därför löfte
som en åtgärd som kan minska psykologiska riskfaktorer för en rad förhållanden som
påverkar välbefinnandet negativt, och det finns bevis för att mödrar med förstärkt
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självmedkänsla har döttrar som också är självmedkännande och har högre nivåer av
kroppsacceptans (Carbonneau et al., 2020).
Uppskattning av Kroppsfunktionalitet
Ett fokus på funktionaliteten snarare att utseendet på kroppen har blivit en viktig variabel
och fokus för att förbättra kroppsnöjdheten. I den systematiska granskningen av
kroppsbildsinterventioner för vuxna kvinnor framkom programmet Expand Your Horizons
som mest positivt. Alleva (2016) har visat effekten av en enstaka 15-minuters skrivuppgift
om kroppsfunktionalitet, där kvinnor i funktionsgruppen upplevde större
kroppsuppskattning och kroppsfunktionalitet efter att ha blivit utsatta för tunna idealbilder,
jämfört med kvinnor i en kontrollgrupp (Alleva et al., 2016). I ett längre program av Expand
Your Horizon, ombads kvinnor med förhöjda kroppsnöjdhetsnivåer att slutföra tre, 15minuters skrivuppgifter som fokuserade på 1) kroppsfunktioner i förhållande till sinnen,
fysisk aktivitet, 2) funktionalitet med avseende på hälsa och kreativitet ansträngningar och
3) funktionalitet med avseende på egenvård och relationer med andra. Kvinnor i
programmet upplevde större utseendetillfredsställelse, funktionalitetstillfredsställelse och
kroppsuppskattning och lägre nivåer av självobjektifiering jämfört med deltagare i
kontrollen (Alleva et al., 2018; Alleva et al., 2015). Dunaev och kollegor (2018) bad
deltagarna skriva om de aspekter av deras kropp som de var tacksamma för i en
engångsskrivning, och fann att deltagare i tacksamhetsförhållandet hade betydande
förbättringar av utseende utvärdering, kroppsnöjdhet och lägre internaliserad
viktförskjutning med små till medelstora effektstorlekar (Dunaev, 2018). Stern & Engeln
(2018) genomförde en engångs, 10-minuters skrivuppgift med högskolestudenter där de fick
i uppdrag att skriva ett medkännande brev till sig själva om sin kropp eller sig själv. I de tre
studierna och tusentals deltagare som var inblandade hittades förbättringar i kroppsnöjdhet
för kroppens självmedkänsla, självmedkänsla och funktionalitetsgrupper jämfört med
kontrollen (Stern och Engeln, 2018). Deltagare som skrev allmänna (i motsats till
kroppsrelaterade) självmedkänningsbrev hade signifikant lägre negativa påverkanspoäng.
Det verkar finnas viss enighet i fördelarna med interventioner som fokuserar på
kroppsfunktionalitet. Att använda journal- och skrivövningar har visat positiva resultat när
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det gäller utseende tillfredsställelse, funktionalitetstillfredsställelse och kroppsuppskattning
(Alleva et al., 2015; Alleva et al., 2018; Mulgrew et al., 2017).
Positiv Psykologi
Bredare positiva psykologi principer har också använts för specifika interventioner för
mödrar. En norsk forskargrupp har utvecklat ett universellt online program baserat på
positiv psykologi, metakognitiv terapi och par terapi för att minska risken för depression
efter förlossningen. 'Mamma Mia' består av 44 sessioner i ett helt automatiserat onlineprogram och löper från när kvinnor är 22 veckors graviditet till efter att deras barn har fötts
(Haga et al., 2013). En storskalig RCT fann att kvinnor som fick Mamma Mia upplevde en
25% minskning av depressiva symtom (Haga et al., 2019).
Det finns en rad andra online interventioner för postpartumdepression runt om i världen.
”Be a Mom” -studien med ett brasilianskt självstyrt online CBT-baserat program för kvinnor
med risk för depressiva symtom lyckades också med att minska depression och ångest bland
kvinnor efter förlossningen (Fonseca et al., 2020); och 'Mamakits' - ett 5-veckors guidat
internetbaserat program baserat på problemlösningsterapi lyckades också med att minska
ångest och depression (Heller et al., 2020). Ett CBT-baserat japanskt program, iPDP, som
kommer att integreras i den mest populära appen för gravida kvinnor (Luna Luna Baby)
genomgår för närvarande en omfattande prövning (Nishi et al., 2020).
En systematisk granskning av förebyggande insatser för postnatal depression visade att det
fanns ett antal tillvägagångssätt som inte tycktes vara framgångsrika, inklusive
förlossningskurser och kognitiv beteendeterapi, men att intensiv hemmastöd,
barnmorskbaserad postpartumvård och interpersonell psykoterapi var lovande åtgärder
(Dennis och Dowswell, 2013).
Sammanfattning
Vi kan dock dra utifrån den befintliga evidensbasen för att informera om en ram för
interventioner på detta område. Baserat på bevisen tror vi att det finns teoretiskt stöd för
ett interaktivt, riktat program som engagerar mödrar till förskolebarn i fysisk rörelse och
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motion, mindfulness och självmedkänsla och kognitiv dissonans för att minska
internalisering av det tunna idealet. Detta har potential att öka konditionen, förbättra
kroppsnöjdheten och minska symtomen på post-natal depression.

Fördelar med interventioner för mammor
Föräldrar är ett känt inflytande på sina barns kroppsbild, ätande och fysiska
aktivitetsbeteende på direkta och indirekta sätt (Hart et al., 2014). En genomgång av
påverkan på förskolebarnens kroppsbild visade att föräldrar och i mindre utsträckning
kamrater är den dominerande påverkan på barns kroppsbild (Tatangelo et al., 2016). En
retrospektiv studie visade också att moderns bantning och faderns kommentarer om vikt
förutsäger körning för tunnhet vid 20 års uppföljning (Klein et al., 2017). Modellering av
kroppsbildproblem och dietbeteenden från föräldrar, tillsammans med tryck för att gå ner i
vikt, och kritik om utseende korrelerades med, och framtidsförutsett, dålig kroppsbild bland
tonårsflickor i en genomgång av tvärsnitts- och longitudinella studier (Rodgers och Chabrol,
2009). Föräldrar har ett direkt inflytande på matlagning och engagemang i fysisk aktivitet
och indirekt påverkan som rollmodellering (Helfert och Warschburger, 2011).
Kroppsnöjdhet hos mödrar är också en fråga som oroar sig på grund av deras potential att
förebilda kroppsattityder och beteenden till sina barn. Föräldrar är ett välkänt inflytande på
barnets kroppsbild, ätbeteende och deras engagemang i fysisk aktivitet genom direkta och
indirekta medel (Hart, Cornell, Damiano, & Paxton, 2015). Moderrollsmodellering av
fettprat och negativa kommentarer om sina egna kroppar är vanligt. En studie i USA fann att
76% av mödrarna rapporterade ibland eller ofta att de använde åtminstone ett "fat talk" uttalande framför sina barn, med de vanligaste uttalandena "Jag klagar på att jag inte är i
form" (42,8%), "Att jag är fet" (34,7%) och "att jag har gått upp i vikt" (34,6%) (Lydecker et
al., 2018). Moderns positiva eller negativa kommentarer om sina egna kroppar är en direkt
modellering av kroppsbildsattityder och kan avbryta uppmärksammade mat konsumtions
processer (Webb et al., 2018) och leda till utveckling av viktproblem och ohälsosamma
ätmönster (Haines et al. , 2008; Cooley et al., 2008; Handford et al., 2018). En nyligen
genomförd studie visade att döttrar till mödrar med högre nivåer av självmedkänsla också
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var mer självmedkännande och hade högre kroppskänsla (Carbonneau et al., 2020) betonade vikten av att förbättra mödrarnas kroppsbild.
Dessutom ger interventioner med mödrar ett unikt tillfälle att ge efterföljande
interventioner till barn innan de når skolåldern. Många insatser för att utveckla en positiv
kroppsbild bland barn och ungdomar finns nu (Yager et al., 2013). Dessa implementeras
dock generellt när barn är 10 år, och forskning tyder på att viktrelaterade attityder och
beteenden är väl utvecklade i denna ålder (Spiel et al., 2012). Programmet Confident Body
Confident Child utvecklades av forskare vid La Trobe och har varit effektivt för att förbättra
kroppsbilden hos barn i åldern 2–6 år genom att utbilda sina föräldrar om kroppsbild och
ätbeteende (Hart et al., 2016). Det har emellertid inte funnits några program som syftar till
att utveckla mental och fysisk hälsa genom kroppsförtroende hos barn genom att förbättra
mammans rollmodelleringspotential.

Betydelsen av Utbildning för Vårdpersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive allmänläkare, sjuksköterskor, sjuksköterskor och
barnmorskor är väl lämpade att erbjuda stöd i samband med kroppsförändringar, men får
ingen utbildning i psykologi eller kroppsbild. Den enda studien av existerande kunskaper och
praxis hos hälso- och sjukvårdspersonal i förhållande till kroppsbild utfördes bland American
College of Obstetricians and Gynecologists, och rapporterade att mindre än en tredjedel av
yrkesverksamma tog upp kroppsuppfattning i en rutinmässig förlossningsvård, och endast
hälften ansåg att bedömning av ätstörningar var en del av deras roll (Leddy et al., 2009).
Det har krävts utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i förhållande till kroppsbild efter
förlossningen, för att säkerställa att de bättre kan stödja kvinnor efter födseln. Senast
bekräftade en fransk studie att poäng på kroppsbildsmått under graviditeten förutspådde
depression efter födseln och rekommenderade att vårdpersonal före födseln undersökte
kroppsbildsproblem under graviditeten (Riquin et al., 2019). I en studie som uppenbarade
hög förekomst av missnöje med kroppsbild bland kvinnor efter förlossningen i Thailand och
identifierade den starka kopplingen till depression och ångest (Roomruangwong et al.,
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2017). Forskarna rekommenderade att: ”Medicinsk personal bör vara vaksamma för att
upptäcka missnöje med kroppsbilder hos gravida kvinnor eftersom det kan indikera en
underliggande humörstörning. ” (Roomruangwong et al., 2017,s.108). En studie i Turkiet
rekommenderade också att barnmorskor fick vidareutbildning om kroppsbildsfrågor under
och efter graviditeten (Erbil et al., 2012). Forskare i Brasilien rekommenderade
vidareutbildning för vårdpersonal (Angélica Nunes et al., 2014).

Konceptuell Översikt över Tillvägagångssättet för Utbildning för Vårdpersonal
Förutom didaktisk presentation av information tyder forskning på att utbildningsprogram är
mer effektiva om de engagerar yrkesverksamma i en känslomässig komponent
(Christiansen, 2011; Barrett, 2006). Användningen av patientens digitala berättelser har
blivit vanligt i utvecklingen av djupinlärningskurser för proffs, eftersom det underlättar
transformativt lärande (Mezirow, 2000). I det nuvarande arbetet tänker vi ta detta
tillvägagångssätt för att uppmuntra yrkesverksamma att ta en patientcentrerad och
modercentrerad vårdmodell (McBride and Kwee, 2016).
Syftet med utbildningsprogrammet kommer att vara att utbilda hälso- och
sjukvårdspersonal, engagera dem i känslomässiga berättelser som höjer medvetenheten om
frågan om kroppsbild och ger dem möjlighet att kunna leverera resurser och program som
uppmuntrar kroppsaccept bland mödrar samtidigt som de lär dem att kunna vara mer
positiv förebild för hälsosam kost och träningsbeteende. Detta kan ha en positiv inverkan på
en mors mentala och fysiska hälsa och relevanta barns resultat.

Slutsats
Sammanfattningsvis är kroppsbild ett bekymmer för kvinnor före, under och efter
graviditeten, även om upplevelsen av kroppsförändringar är dynamisk och varierar mycket.
Hur nöjd man är med sin kropp är relaterat tillutvecklingen av förlossningsdepression, och
de bakomliggande riskfaktorerna för båda tillstånden ger möjlighet till intervention bland
kvinnor efter förlossningen. Rekommenderade interventionsmål för kvinnor inkluderar
2019-1-SE01-KA202-060422

16

BODY CONFIDENT MUMS: TEORETISK RAPPORT
fysisk aktivitet, positiv psykologi, kognitiva dissonansbaserade program, självmedkännande
interventioner och journalföring för att underlätta uppskattningen av kroppsfunktionalitet.
Kroppsbildinterventioner för kvinnor efter förlossningen kan ha ett stort antal positiva
mentala och fysiska hälsoeffekter för mödrar, och detta kan direkt och indirekt påverka
barnens hälsoutfall och välbefinnande. Insatser som underlättar utvecklingen av
professionell förståelse av upplevelsen av kroppsbildsfrågor och psykiska hälsoproblem kan
hjälpa vårdpersonal att stödja kvinnor efter födelsen av sitt barn på mer positiva sätt.
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