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Sammanfattning Förlossningsdepression drabbar 10-15% av alla nyblivna mammor. 
Relationen mellan mamman och barnet kan påverkas negativt om 
behandling inte sätts in i tid och de negativa effekterna kan bli 
bestående. 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser vid 
förlossningsdepression. En systematisk litteraturstudie 
genomfördes där elva artiklar granskades, kategoriserades och 
sammanställdes.  
Resultatet visade att sjukdomen är starkt förknippad med skam, 
vilket gör att många kvinnor lider i det fördolda då de inte vågar 
söka hjälp av rädsla för att bli sedd som dåliga mödrar. De rubriker 
som framträdde var att inte uppleva den förväntade lyckan, att 
förlora sig själv, att vara ensam och att behöva stöd. 
Kvinnor som tog kontakt med vården för att få behandling saknade 
ett empatiskt bemötande av vårdpersonalen och upplevde att deras 
känslor normaliserades, de fick inte adekvat hjälp och skickades 
hem utan behandling. En depression kan ta sig många uttryck och 
därmed kan kvinnorna tänkas söka vård på olika vårdinstanser. 
Alla sjuksköterskor behöver därför ha god kunskap om 
förlossningsdepressionens olika uttryckssätt och kvinnans 
upplevelser av depressionen för att kunna ge god omvårdnad och 
bemöta på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt. För att minska 
stigmatiseringen i samhället och öka kunskaper om sjukdomen bör 
informationsåtgärder vidtas. Vidare forskning om mäns 
upplevelser vid förlossningsdepression, samt samkönade 
parförhållandens påverkan är önskvärt för att främja familjehälsan.  
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Abstract                           Postpartum depression affects 10-15 % of all new mothers. 
The relationship between mother and child can be adversely 
affected if the disease is not treated in time, and the adverse effects 
can be permanent. 
The aim was to describe women´s experiences at postpartum 
depression. A systematic study was conducted where eleven 
articles were reviewed, categorized and summarized. 
The results showed that the disease is strongly associated with 
shame, which makes many women suffer in silence because they 
dare not seek help for fear of being seen as bad mothers. The 
headlines that appeared were to not experience the expected 
happiness, to lose oneself, to be alone and to need support. 
Women who contacted health care to get treatment lacked an 
empathetic attitude from the health professionals and felt that their 
feelings were normalized, they did not get adequate help and was 
sent home without treatment. Depression can take many forms, and 
thus the women can conceivably emerge in different care. All 
nurses need to therefore have good knowledge about postpartum 
depression different modes of expression and women's experiences 
of depression in order to provide good nursing and respond in a 
sensitive, empathetic and respectful manner. To reduce stigma in 
the community and increase knowledge about the disease, should 
information measures be taken. Further research on men's 
experiences in postpartum depression, as well as the effect on 
same-sex couples is desirable to promote family health. 
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”I was like I couldn`t find myself; I had lost myself. I can remember that more than anything; 
standing there looking in the mirror and saying I don`t know you, who are you?” 

 
(Rogers & Moloney, 2009) 

 

 

 
 



Inledning 

Moderskapet har historiskt setts som kvinnans syfte i livet (Ambrosini & Stanghellini, 2012). 
Föråldrade sociala normer om kvinnan och moderskapet lever kvar i samhället och påverkar 
hur kvinnor ser på sin roll som mamma idag. I och med ett barns födelse får kvinnan en ny 
identitet som hon skall anpassa sig till vilket innebär en stor omställning. Kvinnor är i 
allmänhet rädda för att visa hur chockade de blir av att få barn och att leva i den nya 
”mammarollen” (Ambrosini & Stanghellini, 2012). Den stora omställning det innebär att bli 
mamma kan leda till förlossningsdepression (Karolinska institutets folkhälsoakademi, 2011; 
Knudson-Martin & Silverstein, 2009), sjukdomen är förknippad med skam, vilket gör att 
många drabbade kvinnor drar sig från att söka vård och förblir därför oupptäckta. Enligt 
Seimyr (2009) drabbas 10-15% av nyblivna mammor av förlossningsdepression. Forskning 
antyder att kvinnor som tar steget att söka hjälp känner sig misstrodda, de upplever att deras 
känslor normaliseras och inte tas på allvar (Holopainen, 2002).      

Relationen mellan mamman och barnet kan påverkas negativt om behandling inte sätts in i tid 
och de negativa effekterna kan bli bestående (Björklund & Almström, 2011). Murray et al. 
(2011) visar att barn till mammor med förlossningsdepression som inte blivit behandlade på 
ett tillfredställande sätt löper större risk att själva drabbas av depressionssjukdomar under 
uppväxten (ibid). 
  
Enligt sjuksköterskans etiska kod (ICN) (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) är 
sjuksköterskans primära ansvarsområde att ge människor vård, sjuksköterskan har även ett 
ansvar att bevara sin yrkeskompetens genom livslångt lärande. För att kunna ge kvinnor med 
förlossningsdepression god omvårdnad behöver sjuksköterskan ha kunskap om upplevelsen 
vid förlossningsdepressionen (ibid). För att se till den unika individen och individens egna 
förutsättningar bör sjuksköterskan tillämpa personcentrerad omvårdnad för att uppnå hälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 
Denna litteraturstudie ämnar ge en ökad inblick i upplevelser vid förlossningsdepression, och 
vara till nytta för att sjuksköterskan ska kunna förstå de observationer som görs och samtala 
med kvinnan utifrån kvinnans upplevelse.  
 

Bakgrund 
Förlossningsdepression är ett tillstånd som drabbar 10-15% av alla nyblivna mammor 
(Seimyr, 2009). Vanligtvis uppkommer symtomen inom de tre första månaderna efter 
förlossningen. Depressionssymptomen kan dock uppträda betydligt senare, upp till tolv 
månader efter förlossning, men detta är ovanligt. 
Uppmärksammandet av depressiva tendenser tidigt ger bättre förutsättningar för mamman att 
tillfriskna snabbt (Seimyr, 2009). Tidig upptäckt av förlossningsdepression är även av stor 
vikt då sjukdomen kan påverka relationen mellan mamman och barnet negativt (Björklund & 
Almström, 2011). Svårigheter med den tidiga anknytningen kan ge skador som i vissa fall blir 
bestående hos barnet (Murray et al., 2011). Barnet kan få problem att skapa anknytning till 
mamman för att bygga upp en grundläggande motståndskraft, en inre trygghet som det sedan 
behöver under uppväxten. Barnet blir därmed i sin tur sårbart för depression (ibid).  
Symtom på förlossningsdepression som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på är 
sömnsvårigheter, som följs av fatigue och överdriven oro för barnet även självmordtankar kan 
förekomma (Seimyr, 2009). Mamman gråter lätt och har svårt att knyta an till barnet och kan 
även ha svårt att tycka om barnet, vilket i sin tur kan generera känslor av otillräcklighet och 
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misslyckande. Kvinnan kan söka vård i öppenvården för symptom som muntorrhet, 
obstipation och kraftigt håravfall utan att förstå att det är symtom på depression (ibid).  
Enligt Roberts, Bushnell, Collings och Purdie (2006) får en eventuell partner till kvinnan med 
förlossningsdepression ta på sig mer ansvar och arbetsuppgifter då kvinnan är sjuk. Detta kan 
leda till att det blir överväldigande för pappan, som i sin tur kan drabbas av fatigue, 
förlossningsdepression eller psykisk ohälsa. Pappan kan även drabbas av 
förlossningsdepression utan att kvinnan är drabbad. Alla medlemmar i familjen drabbas 
hårdare om båda vuxna i familjen är sjuka (ibid). 
Enligt Björklund & Almström (2011) kan ekonomiska svårigheter, långtidsarbetslöshet, 
separation från partnern under graviditeten och otillräckligt socialt nätverk vara riskfaktorer 
för att drabbas av förlossningsdepression. Även en svår och traumatisk förlossning kan leda 
till utvecklandet av förlossningsdepression (Seimyr, 2009).   
 
Omvårdnadsteoretikern Callista Roy har utvecklat Roys adaptionsmodell (RAM) (Wiklund 
Gustin & Lindwall, 2012). Adaption översätts till både anpassning och bearbetning och ses 
som en copingprocess snarare än att rätta sig i ledet. RAM menar att livet är föränderligt och 
människan behöver ständigt anpassa sig efter nya förhållanden för att behålla hälsa. I RAM 
används miljö som ett begrepp som innefattar allt som påverkar människan, från cellnivå till 
globala händelser. Enligt RAM alastrar miljön olika stimuli, dessa stimuli kan upplevas olika 
av olika individer. En händelse som innebär en förändring i livet kan för en person upplevas 
som något positivt, medan en annan person upplever samma händelse som negativ, detta på 
grund av människans tidigare erfarenheter och förmåga att hantera livsförändringar. Roy 
hävdar att tankar och känslor ligger till grund för människors handlande (ibid). 
Att bli mamma och helt plötsligt ansvara för en annan individ och stå inför nya uppgifter är en 
stor omställning i livet (Ambrosini & Stanghellini, 2012). Miljön runt mamman har förändrats 
och genererar helt nya stimuli som hon måste hantera och bearbeta. En förstagångsföderska 
måste anpassa sig till en helt ny livssituation som många gånger innebär en begränsning av 
det tidigare livet och omprioriteringar måste göras, ofta kan livet inte fortsätta som det 
tidigare har gjort (ibid). Roy menar att människan måste arbeta aktivt med en förändring för 
att klara av att hantera den nya livssituationen. Om adaption misslyckas så finns det risk för 
ohälsa, och här har sjuksköterskan en framträdande roll att fungera som fysiskt och psykiskt 
stöd i anpassning till den förändrade livssituationen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).    
I enlighet med RAM så menar även SSF (2010), att sjuksköterskan bör utgå från personen i 
sin kontext för att se till den unika människan och hennes förutsättningar för hälsa. 
 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att 
sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker 
informationsbehov, sjuksköterskan skall även ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker. Detta är av stor vikt då kvinnor med förlossningsdepression ofta försöker dölja 
sitt verkliga tillstånd då sjukdomen är förknippad med skuld och skam (Karolinska institutets 
folkhälsoakademi, 2011). Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter och 
närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Ett hjälpmedel för att upptäcka förlossningsdepression är bedömningsinstrumentet: The 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som består av 10 frågor där kvinnan själv får 
skatta sitt mående (Karolinska institutets folkhälsoakademi, 2011). EPDS använd endast som 
en indikation på förlossningsdepression, för en fullständig diagnos behövs läkarbedömning. 
Sjuksköterskan kan med fördel använda detta redskap för att upptäcka kvinnor som riskerar 
att drabbas eller är drabbade av sjukdomen (ibid). 
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Förlossningsdepression ska inte förväxlas med maternity blues som enligt Ottosson (2010) 
upplevs av cirka hälften av alla nyblivna mammor.  Maternity blues innebär en tillfällig 
nedstämdhet som utlöses av en stor känslomässig och hormonell omställning, som kommer ca 
tre-fyra dagar efter förlossning och nedstämdheten kan pågå från några timmar till en vecka. 
Symtomen bör dock försvinna helt en vecka efter uppkomst annars kan misstanke om 
depression vara befogat (ibid).  
 
Ambrosini och Stanghellini (2012) menar att moderskapet historiskt sett är definierat av män 
men upplevt av kvinnor. Det dras paralleller till antikens Grekland och synen på kvinnor som 
ett ”fält” att så. Även i Freuds teorier framställs kvinnan som ofullständig på grund av 
avsaknaden av en det manliga könsorganet, genom graviditet och moderskap kompenserar 
hon denna otillräcklighet som människa. Först på 1950-talet grundades synen på 
barnafödandet som en mer komplicerad upplevelse än renaste lycka och tillfredställse hos 
kvinnan (ibid). Enligt Held och Rotherford (2011) myntades begreppet maternity blues på 
1950-talet, i samband med att allt fler kvinnor började föda barn på sjukhus istället för i 
hemmet. Kvinnans upplevelser av moderskapet uppmärksammans runt 1950-talet som en mer 
prövande tid i livet än vad det tidigare gjorts (Held & Rotherford, 2011). Att kvinnan kan 
drabbades av förlossningsdepression kopplades förr inte samman med barnets ankomst utan 
förklarades med att kvinnan tidigare varit olycklig och hade en svaghet i personligheten 
(ibid). Med tiden har synen på barnafödandet förändrats. I likhet med RAM menar idag 
Ambrosini och Stanghellini (2012) att kvinnan går igenom en form av livskris, inte 
nödvändigtvis negativ, när ett barn föds där hon tvingas att anpassa sig till en ny livsstil (ibid).   
 

Problemformulering 
Förlossningsdepression är ett vanligt förekommande problem hos nyblivna mammor. Många 
kvinnor känner skam och misslyckande över att ha blivit drabbade, vilket gör att de drar sig 
från att söka vård. Kvinnor som väl har tagit steget att söka vård upplever att de inte tas på 
allvar. Om en kvinna med förlossningsdepression inte får vård kan detta skada relationen till 
det nyfödda barnet, men även få långsiktiga konsekvenser under barnets uppväxt. Det är 
viktigt att sjuksköterskan har en god insikt i kvinnans upplevelser vid förlossningsdepression 
för att kunna se symptom, ta dem på allvar och tidigt ta initiativ till att påbörja behandling av 
sjukdomen. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser vid förlossningsdepression. 
 

Metod 
En systematisk litteraturstudie genomfördes i enlighet med Forsberg & Wengström (2013). 
En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka efter empirisk forskning i ett 
specifikt ämnesområde. Litteraturen granskas och sammanställdes systematiskt.  
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Datainsamling 
 
Datainsamlingen inleddes med en frisökning för att få en överblick i ämnesområdet. 
Sökningarna gjordes främst i databaserna Cinahl och PsycINFO. Även sökningar i PubMed 
genomfördes dock utan relevant resultat alternativt dubbletter. Cinahl är en databas inriktad 
på omvårdnadsforskning. PsycINFO är en bred databas som inriktar sig på psykologisk 
forskning inom bland annat omvårdnad och medicin. PubMed innehåller mestadels artiklar 
som inriktar sig på omvårdnad, medicin och tandläkarvetenskap. Sökord valdes i relation till 
syftet. Flera olika sökord provades utan att ge relevanta resultat, de sökord som slutligen 
visade sig vara mest specifika och sedan användes redovisas i tabell 1. Sökningarna gjordes 
gemensamt, abstrakt valdes ut och lästes enskilt, för att sedan diskuteras tillsammans. 
Artiklarna som valdes till urval ett lästes igenom och granskades i samförstånd, vilket 
resulterade i urval två med totalt 11 artiklar. 
Från början gjordes sökningen på en tio års period men kunde sedan begränsade till fem år då 
det ansågs tillräckligt. I Cinahl användes CINAHL headings ”depression, postpartum”. Övriga 
sökord var fritext sökningar som söktes med de boolenska operatorerna ”AND” och ”OR”.  
Sökorden återges i tabell 1. Vid sökningen i PsycINFO användes thesaurus ”postpartum, 
depression”. Inklusionskriterier som användes vid sökningarna var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2008-10-01–2013-10-31, artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, 
engelskspråkiga tidsskriftsartiklar med abstract tillgängligt. Övriga inklusionskriterier var att 
barnen till mödrarna skulle vara friska samt ej vara födda för tidigt. Exklusionskriterier var 
dödfödda barn, prenataldepression eller comorbiditet hos mamman. 
Antal abstrakt som lästes i Cinahl var 47 stycken, elva artiklar gick sedan vidare till urval ett 
och fem stycken gick slutligen vidare till urval två. I PsycINFO lästes 40 abstrakt, 15 artiklar 
gick vidare till urval ett, nio artiklar gick vidare till urval två, varav tre av dessa var dubbletter 
från Cinahl.  
De artiklar som gick vidare till urval två granskades med granskningsmall enligt Willam, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) och den vetenskapliga kvalitén bedömdes med graderna I, II och 
III, där I är av högsta kvalitet. Totalt 11 artiklar togs med i resultatet, varav 8 stycken 
bedömdes till grad I, och tre stycken bedömdes till grad II. Inga artiklar av grad III 
påträffades. Inga artiklar exkluderades i urval två. 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

           
 

Sökord 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

Förlossningsdepression Heading Postpartum 
depression 

Mjsub Postpartum depression 

Upplevelse Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Kvinnor Wom* (fritext) Wom* (fritext) 

Uppfattning Perception* (fritext) Perception* (fritext) 
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Databearbetning 

 
De inkluderade artiklarna i urval två lästes enskilt och diskuterades tillsammans. En 
artikelöversikt skapades där artiklarnas resultatdel sammanfattades i en slutsats (se bilaga B). 
Endast kvalitativa artiklar svarade mot syftet och inkluderades till urval två.  
Två av artiklarna skilde sig från de övriga då de riktade in sig på kvinnor i utsatta 
samhällsgrupper.  
Artiklarna färgkodades först enskilt utifrån induktivt framträdande teman. Färgkodningen 
jämfördes och sammanställdes till ett gemensamt resultat. Där färgkodning inte var möjlig 
gjordes en anteckning i marginalen som sedan diskuterades. Tydliga mönster kunde tidigt 
urskiljas i kvinnans upplevelse av förlossningsdepression, de mönster som framträdde ligger 
till underlag för rubriker i resultatet. Rubrikerna fick omarbetas under arbetets gång, då vissa 
resultat var svårkategoriserade och gled in i varandra. Slutligen mynnade kategorierna ut i; Att 
inte uppleva den förväntade lyckan, Att förlora sig själv, Att vara ensam och Att behöva stöd. 
Ursprungligen fanns en kategori om skam och skuld men då detta var ett frekvent 
återkommande tema under samtliga kategorier togs denna rubrik bort.  
 

Resultat 
Skam och skuld var genomgående teman i majoriteten av artiklarna (Bilzta, Ericksen, Buist & 
Milgrom, 2010; Evans, Donelle & Hume-Loveland, 2011; Gao, Chan, You & Li, 2009; 
Kathree & Petersen, 2012; Mamisachvili, Ardiles, Mancewicz, Thomson, Rabin & Ross, 
2013; Negron, Martin, Almog, Balbierz & Howell, 2012; Patel, Wittkowski, Fox & Wieck, 
2013; Rogers & Moloney, 2009; Roseth, Binder & Malt, 2011). Rädslan att bli sedd som en 
dålig mamma och misslyckad i sin mammaroll upplevdes som skamfyllt, och resulterade i att 
kvinnan visade upp en lycklig fasad och förnekade sitt sjukdomstillstånd (Bilzta et al., 2010; 
Evans et al., 2011; Kathree & Petersen, 2012; Rogers et al., 2009).  
Skam- och skuldkänslor gav dålig självkänsla, vilket ledde till sämre tilltro till sig själv och 
den egna förmågan att sköta om det nyfödda barnet, detta skapade en ond spiral som var svår 
att ta sig ur på egen hand (Patel et al., 2013). 
Patel, et al. (2013) visade även att det förekom en idealiserad bild av moderskapet som var 
svåruppnåelig. Jämförelser mellan mammor förekom, där den andre idealiserades och sågs 
som mer lyckad (Bilzta et al., 2010). Patel et al. (2013) visade att glorifierade mediabilder 
påverkade hur mamman såg på sig själv och sitt moderskap. Kvinnor strävade efter 
mediabilden, men upplevde att de inte uppfyllde kraven för att nå upp till den vilket gav 
känslor av skam och skuld (ibid).  
 

Att inte uppleva den förväntade lyckan 

Det var vanligt att kvinnan hade höga och förskönade förväntningar på första tiden efter 
förlossningen (Bilzta et al., 2010; Haga, Lynne, Slinning & Kraft, 2011; Mamisachvili et al., 
2013; Patel et al., 2013), förväntningar på lycka och trivsam samvaro med den nya familjen 
var vanligt. Verkligheten såg dock annorlunda ut än den förskönade bild som kvinnan bar på 
(ibid). Vidare visade Bilzta et al. (2010) att kvinnorna pressade sig själva att nå upp till 
orimliga ideal som skapats av media. Kvinnorna hade en föreställning om att barnets ankomst 
skulle göra livet fulländat, att förmågan att sköta barnet skulle vara en inbyggd egenskap. De 
fick istället kämpa med övergången att bli förälder (ibid).  
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Enligt Gao et al. (2009), Patel et al. (2013) och Rogers et al. (2009) kunde svårigheter att 
hantera barnet göra att kvinnorna kände sig otillräckliga och osäkra på sin egen förmåga, även 
fatigue gjorde kvinnan totalt orkeslös, hon miste sin initiativförmåga och känslan av 
otillräcklighet ökade (ibid). Patel et al. (2013) fann att tiden efter förlossningen också kunde 
innebära känslor som ilska, ångest och nedstämdhet, känslor som kvinnan inte förväntat sig. 
 
Bilzta et al. (2010) och Haga et al. (2011) visade att kvinnorna upplevde förlorad kontroll 
över livet. Vidare såg Haga et al. (2011) att en del kvinnor förväntade sig att kunna 
kontrollera moderskapet på samma sätt som de tidigare kunde kontrollera till exempel arbete 
och utbildning. De kvinnor som hade ett stort kontrollbehov hade ofta planerat allt från 
graviditet till förlossning och spädbarnsperiod, besvikelsen blev då stor när de upplevde 
förlorad kontroll över situationen. De kvinnor som hade mest specifika önskemål, och störst 
förväntningar, var även de som blev mest besvikna när allt inte föll sig som planerat (ibid).  
Kvinnan ville inte identifiera sig med känslor av nedstämdhet och besvikelse då de hotade 
kvinnans uppfattning av vad det innebar att vara en bra mamma (Patel et al., 2013). Enligt 
Negron et al. (2012) ville kvinnan inte heller verka otacksam, då barnets ankomst skulle vara 
en glädjefylld händelse för familjen.  
Ofta förekom förnekelse av depressiva symptom, symptomen förklarades som en reaktion på 
utmattning, rubbad hormonbalans eller att det var en övergående fas (Patel et al., 2013). Patel 
et al. (2013) visade även på att kvinnan kunde komma att leta efter förklaringar till den 
diagnostiserade depression i andra källor, som en dålig barndom eller en traumatisk 
förlossning, detta för att separera sig själv från depressionen och undvika stigmatisering. I 
andra fall beskyllde kvinnan sig själv och sin sårbara personlighet som orsak för att ha 
drabbats av sjukdomen, vilket gav ökade känslor av skuld och besvikelse (ibid). Enligt Patel 
et al. (2013) och Rogers et al. (2009) kunde upplevelserna i samband med, och tiden efter, en 
traumatisk förlossning i vissa fall liknas med upplevser vid posttraumatiskt stress syndrom 
(PTSD). Rogers et al. (2009) exemplifierade upplevelserna hos kvinnorna med traumatiska 
förlossningar med minnesbilder som dök upp, utlösta av faktorer i omgivningen eller helt utan 
förvarning. 
 
Gao et al. (2009) och Haga et al. (2011) fann att när amningen inte fungerade som förväntat 
blev besvikelsen stor, kvinnorna informerades under graviditeten om att bröstmjölk skulle 
vara det bästa för barnet. Haga et al. (2011) visade vidare att när kvinnan sökte vård för att 
amningen inte fungerade så upplevde hon att vårdpersonalen tyckte att misslyckandet var 
självförvållat eftersom hon inte gjort på rätt sätt. Vårdpersonalen skickade med 
mjölkersättning, men påtalade att detta endast skulle användas vid extrema nödfall, vilket gav 
en känsla av misslyckande då ersättningen behövde användas (ibid).  
 
Den deprimerade förstagångsföderskan kände skuld och var besviken på sig själv för att det 
nyfödda barnet inte fått den kärleksfulla omvårdnad som förtjänas (Roseth, et al., 2011). 
Enligt Kathree och Petersen (2012) kände flerbarnsmammor skuld över humörsvängningar 
och försummelser av de äldre barnen i familjen, men även att de inte hade tid att ge det nya 
barnet samma tid och uppmärksamhet som första barnet fick. 
 

Att förlora sig själv  
Att blir mamma och vara hemma och ta hand om ett nyfött barn på heltid, innebar en stor 
förändring i livet (Mamisachvili et al., 2013). De kvinnor som tidigare varit yrkesverksamma 
kunde uppleva sig själva som oproduktiva, när de spenderade hela dagarna hemma för att ta 

6 
 



hand om det nyfödda barnet. Arbetsuppgifterna i hemmet värderades inte lika högt som de 
uppgifter som utfördes på arbetsplatsen. Att tillbringa dagarna ensam i hemmet genererade en 
känsla av förlorat sammanhang, ett utanförskap och minskad kontakt med omvärlden. 
Mamman sörjde sitt tidigare liv, med en aktiv fritid och ett betydelsefullt arbete (ibid). Enligt 
Rogers et al. (2009) fick kvinnorna en ny identitet med moderskapet där de inte kände igen 
sig själva. Nya depressiva tankar med humörsvängningar som gråt, trötthet, ilska och sorg, till 
och med självmordstankar kunde förekomma (ibid). 
 
Vissa kvinnor upplevde ambivalens inför att få diagnosen förlossningsdepression (Patel et al., 
2013). De såg en möjlighet att få hjälp i sin sjukdom och att ta sig ur depressionen, samtidigt 
blev det en slutgiltig bekräftelse på att de faktiskt var sjuka med stigmatiseringen det innebär 
att ha en psykiatrisk diagnos. Kvinnan upplevde att diagnosen skulle påverka bilden andra 
hade av henne, att se henne som svag, oförutsägbar och oförmögen att ta hand om sitt barn. 
Medicinering av depressionen med antidepressiva var förknippat med ökad stigmatisering och 
uppfattades av kvinnorna som ytterligare ett bekräftat misslyckande och förstärkte känslan av 
att inte vara en tillräckligt bra mamma (ibid). Enligt Rogers et al. (2009) är de först när 
mamman tillfrisknat och lämnat sjukdomen bakom sig som hon vågar prata om upplevelsen.  
 
Gao et al. (2009) och Roseth, et al. (2011) visade att det kunde upplevas traumatiskt med den 
kroppsliga förändring som blir av en graviditet och förlossning. Roseth, et al. (2011) visade 
vidare att en kraftig viktuppgång kunde få kvinnan att känna sig låst i den ”nya” kroppen som 
kändes tung och klumpig. Gao et al. (2009) fann även att kvinnorna kunde känna sig mindre 
feminina efter att ha fött barn. Det uttrycktes oro för att samlivet skulle påverkas negativt på 
grund av förändringar i kroppen (ibid). 
 
Enligt Roseth, et al. (2011) kunde mamman känna överdriven oro för barnet, hon såg faror i 
situationer som hon tidigare sett som säkra och kände inte igen sig själv i detta beteende. 
Kvinnan kunde ha en ständig känsla av att faran lurade runt hörnet. Oron kunde påverka 
vardagslivet där en kort bilresa kunde upplevas som en farofylld situation och leda till känslor 
av ångest (ibid). Vidare fann Roseth, et al. (2011) att kvinnan kunde ha svårt att separera sitt 
eget barn från andra barn som hade de svårt på TV eller film, en nyhetssändning kunde skapa 
överväldigande känslor av sorg rädsla och aggression. Kvinnans oro kunde eskalera till en 
övertygelse om att det egna barnet kommer att drabbas av olycka. Att skydda barnet när 
vardagen upplevdes så överväldigande och hotande blev närmast en omöjlighet, kvinnan 
kände då ytterligare skuld gentemot barnet då hon inte förmådde skydda det. Mamman kunde 
då distansera sig från barnet för att skydda sig själv, stod hon inte barnet nära skulle hon 
heller inte sörja om hon skulle förlora barnet (ibid). 
 
Efter att ha upplevt svåra och omvälvande känslor i depressionen gör de flesta kvinnor ändå 
ett aktivt val att ta sig igenom depressionen och anta en ny identitet som mamma (Rogers et 
al., 2009). Patel et al. (2013) fann att kvinnan bar med sig erfarenheten av depressionen och 
kunde komma att ändra bilden av sig själv till någon som är sårbar för depression, och måste 
vara uppmärksam på detta inför framtiden och eventuellt fler barn. Vissa kvinnor upplevde 
depressionen så pass traumatisk att de valde bort att skaffa fler barn (ibid) 
 

Att vara ensam 
 
Livet med förlossningsdepression kunde leda till isolering från andra människor. I vissa fall 
drog sig kvinnan självmant undan sociala sammanhang av rädsla för att bli genomskådad som 
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en otillräcklig mamma (Patel et al., 2013). Rogers et al. (2009) såg att kvinnorna sällan 
pratade om sitt tillstånd när de var inne i depressionen, för att undvika att få en stämpel av att 
vara psykiskt sjuk, och för att omgivningen inte skulle tro att de inte kunde ta hand om sitt 
barn. Att inte kunna dela upplevelsen av sjukdomen med någon bidrog till ensamheten (ibid).   
Roseth et al. (2011) visade att samtidigt som kvinnan skärmade sig från omgivningen 
upplevde hon ofta en stor ensamhet och starkt behov av goda sociala relationer.  
Roseth et al. (2011) visade vidare att livet med barnet hemma kunde upplevas som att vara 
fängslad i hemmet utan möjlighet att leva det liv som var förväntat (ibid). Speciellt 
invandrarkvinnor som var separerade från resten av sin familj och saknade socialt nätverk 
upplevde en djup känsla av ensamhet och isolering (Abrams & Curran, 2009).  
 

Att behöva stöd  

Behovet av stöd, socialt, emotionellt och praktiskt, var stort för nyblivna mammor vare sig de 
var deprimerade eller inte (Haga et al., 2011). Kvinnorna förväntade sig mer stöd från den 
närmaste familjen, stöd som helt eller delvis uteblivit (Rogers et al., 2009). Om kvinnorna 
upplevde otillräckligt stöd i en parrelation och hade en partner som var emotionellt 
otillgänglig, som inte engagerade sig i barnet, kunde detta bygga på känslor av hjälplöshet och 
frustration (Kathree & Petersen, 2012). Enligt Haga et al. (2011) kunde en del kvinnor 
uppleva att de levde som singelmammor, trots parförhållande med en man som levde under 
samma tak, eftersom de upplevde att mannen inte bistod med varken praktisk hjälp eller 
emotionellt stöd. Kvinnan upplevde ibland att de behövde undervisa sin partner i hur de skulle 
ta hand om barnet, detta upplevdes som en ytterligare belastning i vardagen (Negron et al., 
2012). 
Blandade känslor kring praktiskt stöd framkom. Enligt Negron et al. (2012) förväntade sig 
vissa kvinnor att människor runt omkring skulle erbjuda stöd, kvinnan ville inte behöva fråga 
efter det. Att behöva be om hjälp sågs av kvinnan som en bekräftelse på misslyckande att inte 
kunna ta hand om sig själv och sitt barn (Rogers et al., 2009). Roseth et al. (2011) visade att 
trots att kvinnan var i behov av stöd kunde hon, när stödet erbjöds, tolka detta som att 
omgivningen såg på henne som en otillräcklig mamma. Den form av praktiskt stöd som 
önskades och saknades var bland annat hjälp med barnaskötseln och hjälp med sysslor som 
ingick i vardagen så som handla och tvätta (Abrams & Curran, 2009). Enligt Haga et al. 
(2011) kunde partnern ge emotionellt stöd genom och att agera bollplank för kvinnan när hon 
uttryckte oro för barnet. Stöd från övrig familj och nära vänner sågs som viktigt för att 
motverka ensamheten (ibid).  
Gao et al. (2009) och Mamisachvili et al. (2013) visade att anhörigas närvaro i vissa fall 
kunde bli påträngande om den inte var önskvärd, stödet borde skett på kvinnans villkor. Gao 
et al. (2009) fann att det i en del kulturer är tradition att svärmor bor tillsammans med 
mamman och det nyförlösta barnet den första månaden. Traditionell barnaskötsel och modern 
läkarvetenskap stämde inte alltid överens, vilket kunde sätta kvinnan i en svår situation då hon 
hade två olika auktoritära åsikter att förhålla sig till (ibid). 
Enligt Evans et al. (2011) kunde kvinnorna utvidga sitt sociala nätverk och undvika upplevd 
stigmatisering genom att gå med i ett forum på internet som diskuterade 
förlossningsdepression. Forumet kunde upplevas som en positiv tillgång för de deprimerade 
mammorna. Där kunde mammorna få stöd, tröst och uppmuntran av andra som gått igenom 
samma sak, de kunde även ge uttryck för tankar och känslor utan rädsla att bli sedda som 
dåliga mödrar. Kvinnorna kunde också ge varandra praktiska tips grundade på egna 
erfarenheter för att underlätta vardagen (ibid).  
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Vården upplevdes inte alltid av kvinnorna som den stödjande instans den borde vara (Bilzta et 
al., 2010; Evans et al., 2011; Haga et al., 2011; Rogers et al, 2009). Enligt Bilzta et al. (2010) 
och Haga et al. (2011) förekom det att kvinnans symtom inte togs på allvar, symtomen 
normaliseras, och kvinnan skickades hem utan behandling. Bilzta et al. (2010) fann vidare att 
detta ökade känslan av dåligt självförtroende och skuld hos kvinnan som själv tog på sig 
ansvaret för sitt tillstånd. Om kvinnor upplevde att de fick ett dåligt bemötande i vården 
kunde det leda till att kvinnorna inte sökte ytterligare hjälp för sina problem. Kvinnorna led i 
tysthet och försökte ta sig igenom sjukdomen på egen hand (ibid). Enligt Bilzta et al. (2010) 
hade kvinnorna önskat bli bemötta av vårdpersonalen på ett empatiskt och vänligt sätt, de 
önskade även att personalen hade haft mer kunskap inom området, samt om ytterligare hjälp 
som fanns att tillgå. Bilzta et al. (2010) såg att kvinnorna upplevde att de inte viste vart de 
skulle vända sig för att få professionell hjälp när de upplevde symtomen av depressionen. 
Kvinnorna upplevde även att det var svårt att urskilja vad de led av, var det depression eller 
en normal övergång till föräldraskapet (ibid). Enligt Kathree et al. (2012) och Rogers et al. 
(2009) var vissa mammor i utsatta samhällsgrupper rädda att förlora vårdnaden om sitt barn 
om de sökte vård eller berättade för någon om hur de verkligen kände. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studie ämnade beskriva kvinnans upplevelse vid förlossningsdepression.  
Studien innehåller endast kvalitativa artiklar, vilket kan ses som en styrka då kvalitativ 
forskning ämnar förstå människans upplevelser av fenomen i kontext (Forsberg & 
Wengström, 2013). Människan ges möjlighet att ge uttryck för tankar och känslor på ett öppet 
och beskrivande sätt. Det kan ses som en svaghet att inte kvantitativ forskning användes då 
kvantitav forskning ger en möjlighet att generalisera och se på tillexempel symtomens 
förekomst i ett större sammanhang. Då inga kvantitativa artiklar svarade specifikt mot vårt 
syfte så återfinns de heller inte i resultatet.  
Sökningar gjordes först i Cinahl sedan PsycINFO. Cinahl och PsycINFO är båda databaser 
som är inriktade på omvårdnad vilket gör databaserna relevanta till denna litteraturstudie.  
Det gjordes även sökningar i PubMed dock utan nytt resultat som inte tidigare påträffats i 
Cinahl eller PsycINFO, därför redovisas inte PubMed under sökhistoriken. 
En heltäckande litteratursökning genomfördes med sökorden som redovisas i tabell 1. 
Sökningarna utfördes med headings i Cinahl respektive thesaurus i PsycINFO, och 
kombinerades därefter med fritextsökningar. Fler sökord prövades bland annat ”mother” 
”birth” och ”postnatal” utan ytterligare resultat. Fler sökord kunde använts men resultatet 
ansågs heltäckande och sökningen avslutades.         
 
De artiklar som återfinns i resultatet har relativt stor geografisk spridning. 3 av artiklarna 
kommer från USA, 2 stycken kommer från Norge, 2 stycken från Kanada, resterande artiklar 
kommer från Australien, England, Kina och Sydafrika. Då Sverige är idag ett mångkulturellt 
samhälle, det kan det ses som en styrka att ha artiklar som representerar olika delar av 
världen. Det kan ses som en svaghet att det inte finns någon artikel från Sverige, dock tyder 
resultaten från övriga artiklar på att upplevelserna är likaratade runt om i världen.  
Samtliga artiklar kvalitetsbedömdes enligt Willam, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
bedömningsmall. Kvalitetsbedömningen resulterade i att 8 artiklar bedömdes till grad I och 3 
artiklar bedömdes till grad II, inga artiklar av grad tre påträffades i urval 2. Endast artiklar av 
hög och medelhög kvalité finns med i resultatet vilket kan ses som en styrka. 
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Bedömningsmallen kan ses som en svaghet då den ansågs ge utrymme för egen tolkning 
vilket kan resultera i olika bedömning från en individ till en annan. 
 
Induktiv ansats användes vid bearbetning av resultatet, då det inte fanns några förkunskaper i 
ämnet eller någon förutbestämd hypotes. Om istället deduktiv ansats använts kunde resultatet 
blivit mer styrt och viktiga nyanser i kvinnans upplevelse kunde ha förbisetts. Resultatdelarna 
i artiklarna färgkodades efter tema där de var möjligt för att tydligt kunna se vad som 
framträdde, i övriga fall gjordes en anteckning och kategorival diskuterades till konsensus 
nåddes. Analysmetoden ansågs relevant i förhållande till syftet.   
 

Resultatdiskussion 
Att bli mamma är en omställning i livet som kräver en stor anpassning av individen. RAM 
menar att individen hela tiden måste anpassa sig till de olika och föränderliga stimuli som 
miljön genererar runt om individen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Kvinnor som 
drabbas av förlossningsdepression har enligt RAM stött på problem i anpassningsprocessen 
till den nya miljö vilken det nya spädbarnet är en orsak till. Kvinnan måste även anpassa sig 
till sig själv och sin depression. Det är möjligt att kvinnan uppfattar sig själv som svag och 
känner skam, hon klarar varken av att vara den mamma eller människa hon hade föreställt sig. 
I resultatet sågs att när en förlossningsdepression var kvinnans första depression, så 
utmanades även hennes forna uppfattning av identitet då hon kom att börja se sig själv som 
sårbar för depression (Patel et al., 2013). Det kan tänkas att det är en kamp för kvinnan att 
anpassa sig både till moderskapet och till sin nya sårbara identitet, då kvinnan blev utsatt för 
två livskriser under samma tidsperiod. Resultatet visade dock att trots de stora påfrestningarna 
gjorde de flesta kvinnor ett val att aktivt bekämpa depressionen, anpassade sig till det nya 
livet och gjorde ett val att bli mamma (Rogers et al., 2009). Med denna kunskap kan 
sjuksköterskan inge hopp om en ljusare framtid för kvinnorna som drabbats av 
förlossningsdepression.    
 
Förlossningsdepression är en sjukdom som upplevs som skamfylld av kvinnan. Den drabbar 
en tid i livet när kvinnan förväntas vara som allra lyckligast (Karolinska institutets 
folkhälsoakademi, 2011).  
I nio av elva artiklar i resultatet framkom att sjukdomen var starkt förknippad med skam. 
Kvinnorna kände bland annat skam över att inte vara tillräckligt bra mödrar, skam över att bli 
dömda av andra som dåliga mödrar (Rogers et al., 2009), skam över att få en psykiatrisk 
diagnos (Patel et al., 2013), skam över att inte uppleva den förväntade lyckan (Bilzta et al., 
2010; Haga et al., 2011; Mamisachvili et al., 2013; Patel et al., 2013), skam över att se barnet 
som en börda (Mamisachvili et al., 2013), skam över hela sin situation som försvårade livet 
för familjen (Negron et al., 2012).  
Resultatet pekar på vikten av att sjuksköterskan arbetar för att sudda ut skamstämplen och att 
hjälpa patienten att inte se förlossningsdepression som ett misslyckande. Genom att informera 
blivande föräldrar och allmänheten så kan förståelsen för sjukdomen öka och stigmatiseringen 
kan minska.  
 
En artikel där skam inte nämns som en uttalad känsla berör endast kvinnor i lägre 
samhällsklasser vilka var rekryterade från ett hjälpcenter för behövande (Abrams & Curran, 
2009). Kvinnor från lägre samhällsklasser nämnde inte känslor som skam eller skuld, de 
pratade mer om oro över hur de skulle klara vardagen, oro över att barnet skulle behöva växa 
upp i osäkra områden (ibid). Skamkänslor är inte uttalade i denna artikel dock framhölls att 
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kvinnorna kände sig pressade av svåra livssituationer och en osäker framtid. Det kan tänkas 
att dessa kvinnor inte hade samma förväntningar på moderskapet som kvinnor med bättre 
förutsättningar i livet. De utsatta kvinnorna hade då inte heller samma kravbild på sig själva 
att uppfylla, som att vara den perfekta mamman.   
 
Resultatet visade att kvinnor upplevde att de hade för lite kunskap om barnaskötsel (Gao et 
al., 2009). Trots att de läst på innan förlossningen hade de svårt att förstå barnet och avgöra 
varför barnet skrek. Kvinnorna hade förväntat sig en lättare övergång till moderskapet (ibid). I 
resultatet framkom även att vissa kvinnor kunde distansera sig medvetet från barnet i rädsla 
för att känna sorg om hon skulle förlora sitt barn (Roseth et al., 2011). Enligt Skärsäter (2009)  
kan en deprimerad mamma få svårigheter att se eller förstå när barnet signalerar sina behov, 
mamman kan även få svårigheter att orka med barnet, detta påverkar det tidiga känslomässiga 
förhållandet mellan mor och barn negativ, vilket kan leda till långsiktiga psykologiska besvär. 
Skärsäter (2009) fann vidare att tidig upptäckt av depressionen av vikt för att undvika att 
barnet får långsiktiga psykologiska problem (ibid). Murray et al. (2011) visar att barn till 
mödrar som varit drabbade av förlossningsdepression har en markant ökad risk att själva bli 
drabbade av depressionssjukdomar under tidiga tonåren (ibid). Det kan antas ur ett 
hälsoekonomiskt perspektiv, att dessa barn kommer att kosta samhället pengar och resurser. 
Murray et al. (2011) förespråkar en rutinmässig screening av nyblivna mödrar för att tidigt 
upptäcka symtom och minska risken för att barnen påverkas negativt av mammans 
depression. 
I resultatet framkom att kvinnor med förlossningsdepression ofta försöker dölja sitt verkliga 
tillstånd (Bilza et al., 2010). En allmän screening genom att genom att använda EPDS, skulle 
kunna lyfta problemet, kunna bidra till att skamstämpeln suddas ut, kanske vågar då 
kvinnorna söka hjälp i ett tidigare skede. Detta kan möjligöra för tidigare insatt behandling, 
den negativa påverkan på barnet och familjen kan därmed bli lindrigare.     
 
En riskfaktor till förlossningsdepression som återkommande kom upp i resultatet är en 
traumatisk förlossning (Patel et al., 2013; Rogers et al., 2009). Enligt Patel et al. (2013) och 
Rogers et al. (2009) kan vissa kvinnor som varit med om en traumatisk förlossning uppge 
symtom som i andra situationer skulle associeras med PTSD men i dessa fallen förklaras med 
en förlossningsdepression. Det kan vara möjligt att dessa kvinnor blivit feldiagnostiserade 
med förlossningsdepressionen eller att depressionen uppträder samtidigt som PTSD (ibid). 
Det kan tänkas att kvinnor blir mer svårbehandlade om de inte får rätt diagnos eller har två 
diagnoser samtidigt. Enligt Rogers et al. (2009) kan ytterligare forskning på området möjligen 
tydligöra om det är möjligt att särskilja förlossningsdepression och PTSD och i så fall hur. 
 
I samtliga artiklar (Abrams & Curran., 2009; Bilzta., et al, 2010; Evans., et al, 2011; Gao., et 
al, 2009; Haga et al., 2011; Kathree & Petersen., 2012; Mamisachvili et al., 2013; Negron, et 
al., 2012; Patel, et al., 2013; Rogers & Moloney., 2009; Roseth, et al., 2011) i resultatet 
framkom att behovet av stöd har en central roll för kvinnor med förlossningsdepression. 
Mammorna kände sig emotionellt och fysiskt utmattade och uttryckte behov av socialt, 
emotionellt och praktiskt stöd (ibid).  
Vissa kvinnor upplevde det skamfyllt att be om hjälp och hade önskat att hjälpen hade 
erbjudits av familj och vänner. I resultatet framkom att stöd inte alltid var positivt, utan kunde 
bli påträngande och upplevas som en belastning om stödet inte var självvalt (Gao et al., 2009; 
Mamisachvili et al., 2013). 
Om rätt stöd hade tillhandahållits direkt efter förlossning kan tänkas att kvinnan aldrig hamnat 
i det läge där vårdinsatser behövs för att komma ur en diagnostiserad depression.  
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I resultatet framkom att kvinnans upplevelse av vården inte motsvarar sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning. Kvinnorna kände sig ofta förminskade och inte tagna på allvar när det 
sökte vård (Bilzta et al., 2010; Haga et al, 2011). Bilzta et al. (2010) visar att genom ett 
felaktigt bemötande riskerar sjuksköterskan att mista patientens förtroende, relevant 
information kan utebli och ytterligare vårdkontakt undviks. 
I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) står det att 
sjuksköterskan ska ha god förmåga att kommunicera med patienter och närstående. 
Sjuksköterskan ska även kunna uppmärksamma patienter som inte uttrycker 
informationsbehov (ibid).  Bilzta et al. (2010) fann i enlighet med socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) att kvinnorna önskar bli 
bemötta med respekt på empatiskt och vänligt sätt. Kvinnorna efterfrågade även mer kunskap 
inom området hos vårdpersonalen (ibid). Enligt ICN (SSF, 2007) ska sjuksköterskan även 
bevara yrkeskompetens genom livslångt lärande.  
Att sjuksköterskan inte uppmärksammade mammornas symtom kan ses som en 
kunskapslucka inom sjuksköterskekåren. Mer kunskap och ett synliggörande av 
förlossningsdepression och dess uttrycksätt är således önskvärt inom vården. 
 
Det har nu visats att cirka 10% av papporna drabbas av förlossningsdepression (Paulson & 
Bazemore, 2010). En tydlig koppling finns mellan moderns depression och ökad risk för 
pappan att drabbas (Roberts et al., 2006). EPDS har även validerats för män för att underlätta 
upptäckt av förlossningsdepression (Karolinska institutets folkhälsoakademi, 2011). Om 
föräldraskapet ses som en anpassningsprocess till en ny livssituation går det att applicera 
RAM även på mannen eller partnern till kvinnan som fött. En partner behöver också anpassa 
sig till en ny livssituation och står inför påfrestningar och förändringar i livet. 
I dagens samhälle när föräldraledigheten delas mer lika än den tidigare gjort 
(Försäkringskassan, 2013) kan det antas att papporna är hemma mer med barnen och även de 
blir utsatta för riskfaktorer som besvikelse på tillvaron, förlust av identiteten, ensamhet och 
otillräckligt stöd. 
Det förekom i resultatet att vissa mammor kände otillräckligt stöd från sin partner, de saknade 
både emotionellt och praktiskt stöd (Haga et al. 2011). Med vetskap om att 10% av männen 
kan drabbas av förlossningsdepression och att risken ökar om mamman är drabbad, kan det 
tänkas att en av orsakerna till att stödet uteblev kunde vara att mannen också var sjuk i 
depression och mist en del av sin initiativförmåga.  
Enligt RAM är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten med anpassning, i detta fall till 
den nya rollen som förälder, sjuksköterskan skall fungera som stöd och vägledning under 
anpassningsprocessen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskan skall se till 
patientens egna resurser, påtala dessa för patienten och uppmuntra till att använda de egna 
resurserna som ett verktyg för nå anpassning till den nya livssituationen (ibid). För att nå 
patienten på bästa sätt föreslås användning av EPDS för skattning av depression och sedan 
tillämpning av RAM vid bemötande av deprimerade patienter.  
 

Konklusion 
Förlossningsdepression är starkt förknippat med skam och på grund av skammen hamnar 
kvinnorna ofta i det fördolda, de undviker att söka hjälp och isolerar sig från omgivningen. 
Verkligheten motsvarade ofta inte förväntningarna som kvinnorna hade om moderskapet, 
vilket resulterade i en stor besvikelse. Kvinnorna upplevde att de förlorade en del av sig själva 
då de blev mammor och befann sig i en ny roll. De fanns inte längre samma möjligheter att 
leva livet utifrån egna villkor utan anpassning till det nyfödda barnet var nödvändigt. Kvinnan 
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upplevde ofta ensamhet och otillräckligt stöd från omgivningen. Kvinnorna upplevde ofta att 
deras känslor förminskades i vårdkontakten, vilket ofta ledde till att ytterligare vårdkontakt 
uteblev. 
  

Implikation 

En kvinna med förlossningsdepression kan sjuksköterskan möta på flera platser i vårdkedjan, 
därför är det viktigt för alla sjuksköterskor att ha god kunskap om upplevelserna vid 
förlossningsdepression. På grund av att sjukdomen är så pass förknippad med skam är det 
viktigt att sjuksköterskan har ett lyhört och respektfullt bemötande för att kvinnorna skall 
våga tala om sitt tillstånd. Informationen om sjukdomen bör vara mer utbredd. Kvinnor kan 
behöva få större kunskap om förlossningsdepression och själva kunna uppmärksamma 
symtom och tidigt kontakta vården för hjälp. Informationen behövs även för att allmänheten 
ska få större förståelse och minska stigmatiseringen. 
Denna studie har kvinnor i fokus, men det kan vara relevant med ytterligare forskning på hur 
familjen påverkas om enbart mannen eller båda föräldrarna är drabbade. Familjeförhållanden 
ser olika ut i dagens samhälle där samkönade äktenskap förekommer. Eftersom övergången 
till att bli en förälder kan ses som en anpassningsprocess där alla inblandade påverkas, så vore 
det intressant med vidare forskning även om hur samkönade förhållandes påverkas av ett 
spädbarn.  
  

13 
 



Referenser  

*Abrams, L. S., & Curran, L. (2009). "And you're telling me not to stress?" A grounded 
theory study of postpartum depression symtoms among low-income mothers. Psychology 
of Women Quartely, 33(3), 351-362. 

Ambrosini, A., & Stanghellini, G. (2012). Myths of Motherhood. The role of culture in the 
development of postpartum depression. Annali dell'Istituto Superiore di Sanita, 48(3), 277-
286. 

*Bilszta, J., Ericksen, J., Buist A., & Milgrom, J. (2010). Women's experience of postnatal 
depression -beliefs and attitudes as barriers to care. Australian journal of advanced 
nursing, 27(3), 44-53. 

Björklund, U., & Almström, E. (2011). Graviditetens psykologi, psykosocialt arbetssätt och 
psykisk ohälsa. I Marsál & Grennert (Eds) Obstretik i öppenvård. (s. 65-72) Stockholm. 
Liber. 

 
*Evans, M., Donelle, L., & Humme-Lovland, L. (2012). Social support and online postpartum 

depression discussion groups: A content analysis. Patient education and counseling, 87(3), 
405-410. 

 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Försäkringskassan. (2013). Föräldrapenning. Hämtad 2013-11-27 från: 

http://www.forsakringskassan.se/statistik/barnochfamilj/foraldrapenning/antalmottagareda
gar 

 
*Gao, L.L., Wai-chi Chan, S., You, L., & Li, X. (2009). Experience of postpartum depression 

among first-time mothers in mainland China. Journal of advanced nursing, 66(2), 303-312. 
 
*Haga, S. M., Lynne, A., Slinning, K., & Kraft, P. (2011). A qualitative study of depressive 

symptoms and well-being among first-time mothers. Scandinavian journal of caring 
science, 26(3), 458-466. 

Held, L., & Rutherford, A. (2011). Can´t a mother sing the blues? Postpartum Depression and 
the construction of motherhood in late 20th-century America. American Psychological 
Association, 15(2), 107-123. 

Holopainen, D. (2002). The experience of seeking help for postnatal depression. Australian 
Journal of Advanced  Nursing, 19(3), 39-44.  

Karolinskainstetutets folkhälsoakademi. (2011). Edingburgh Postnatal depression scale 
[EPDS]- översatta och validerade formulär. Hämtad 2013-11-11 från: 
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Edinburgh%20Postnatal%20Depression%20Scale%
20(EPDS)%20-%20%C3%B6versatta%20och%20validerade%20formul%C3%A4r.pdf  

*Kathree, T., & Petersen, I. (2012). South African Indian women screened for postpartum           
depression: A multiple case study of postpartum experiences. South African journal of 
psychology, 42(1), 37-50. 

 
 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Bilszta%20J%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ericksen%20J%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Buist%20A%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Milgrom%20J%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Haga%2C%20Silje%20M%2E%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Haga%2C%20Silje%20M%2E%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Slinning%2C%20Kari%22||sl%7E%7Erl','');
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Edinburgh%20Postnatal%20Depression%20Scale%20(EPDS)%20-%20%C3%B6versatta%20och%20validerade%20formul%C3%A4r.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Edinburgh%20Postnatal%20Depression%20Scale%20(EPDS)%20-%20%C3%B6versatta%20och%20validerade%20formul%C3%A4r.pdf


Knudson-Martin, C., & Silverstein, R. (2009). Suffering in silence: a qualitative meta-data-
analysis of postpartum depression. Journal of Marital & Family Therapy, 35(2), 145-158. 

Lindwall, L., & Wiklund Gustin, L. (2012). omvårdnadteorier I klinisk praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 

*Mamisachvili, L., Ardiles, P., Mancewicz, G., Thomson, S., Rabin, K., & Ross, L.E. (2013). 
Culture and postpartum mood problems: Similarities and differences in the experiences of 
first- and second-generation Canadian women. Journal of transcultural nursing, 24(2), 
162-170. 

Murray, L.,  Arteche, A., Fearon, P., Halligan, S., Goodyer, I., & Cooper, P. (2011). Maternal 
Postnatal Depression and the Development of Depression in Offspring up to 16 Years of 
Age. Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50(5), 460-470.  

*Negron, A., Martin, A., Almog, M., Balbierz, A., & Howel, E-A. (2013). Social Support 
During the Postpartum Period: Mothers' Views on Needs, Expectations, and Mobilization 
of Support. Maternal Child Health Journal, 17(4), 616-623. 

Ottosson, O. (2009). Psyk (7 Upplagan). Stockholm. Liber  

*Patel, S., Wittkowski, A., Fox, J. R. E., & Wieck, A. (2013). An exploration of illness beliefs 
in mothers with postnatal depression. Midwifery, 29(6), 682-689. 

Roberts, S. L., Bushnell, J. A., Collings, C. S., & Purdie, G. L. (2006). Psychological 
health of men with partners who have post-partum depression. Australian and New 
Zealand Journal of Psychiatry, 40(8), 704-711. 

*Rogers. D.T., & Moloney, M.F. (2009). Surviving postpartum depression and choosing to be 
a mother. Southern online journal of nursing research, 9(4), 8 sidor. 

 
*Roseth, I., Binder, P-E,. & Malt U.F. (2011). Two ways of living through postpartum 

depression. Journal of Phenomenological Psychology, 42(2), 174-194.  

Seimyr, L. (2009). Den komplicerade barnsängstiden: Känslomässiga reaktioner. I A. Kaplan, 
B. Hogg, I. Hildingsson & I. Lundgren (Red.), Lärobok för barnmorskor (s.454-457). 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 
grunder: Hälsa och ohälsa. (s. 712-746). Lund: Studentlitteratur AB.  

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Hämtad 
2013-11-11 från: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-
105-1_20051052.pdf   

Svensk sjuksköterskeförening. [SSF]. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening.   

Willam, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – En bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Ingår i resultat  

 
 

http://search.proquest.com/psycinfo/docview/1348796181/1414A34BAF92CB7899C/4?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/1348796181/1414A34BAF92CB7899C/4?accountid=11261
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivS66k63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1KrqexOLCws0i4p7Q4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtUywprRQtqy3PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup7BItK%2bwTLOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=123
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivS66k63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1KrqexOLCws0i4p7Q4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtUywprRQtqy3PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup7BItK%2bwTLOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=123
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivS66k63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1KrqexOLCws0i4p7Q4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtUywprRQtqy3PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup7BItK%2bwTLOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=123
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Patel%2C%20Sonia%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Wittkowski%2C%20Anja%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Fox%2C%20John%20R%2E%20E%2E%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Fox%2C%20John%20R%2E%20E%2E%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Moloney%20MF%22||sl%7E%7Erl','');
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf


 

 Bilaga A 
 

 

 

Datu
m 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

abstract 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

15/10-
13 

 

 

Cinahl (MM ”Depression, Postpartum”) 
AND (Experience* OR 
Perception*) AND wom* 

Limiters: Abstract Available; 
Published Date: 20081001-
20131031, Research article, 
English Language, 

Search mode; Boolean/Phrase 

83 47 11 5 

15/10-
13 

 

 

PsycINFO MJSUB.EXACT(postpartum 
depression) AND (experience* OR 
perception*) AND wom* 

Limiters: Peer-reviewed, 
Published Date: 20081001-
20131031, Journal article, English 
Language. 

133 40 15(5*) 9 (3*)  

 

* Dubbletter från tidigare sökning 
  

 
 



Bilaga B1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

  

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
USA 
PsycINFO 

Abrams, L.S. & 
Curran, L. 

"And you're 
telling me not to 
stress?" A 
grounded theory 
study of 
postpartum 
depression 
symptoms among 
low-income 
mothers. 

Att undersöka 
låginkomst-mammors 
upplevelser och 
förståelse av sina 
förlossningsdepression
ssymptom.  

Metod: Djupintervjuer där Grounded 
theory tillämpades.  
19-låginkomsttagande kvinnor 
rekryterades från ett center för 
hjälpbehövande kvinnor.  
Urval: Mamman skulle ha ett barn under 
12 månader, vara över 18 år, tala flytande 
engelska eller spanska, vara 
diagnostiserad med 
förlossningsdepression sedan barnet 
föddes.  
Bortfall: Redovisas ej 

Kvinnorna upplevde svårigheter när 
de fick för lite praktisk hjälp. 
Invandrarkvinnor som var separerade 
från övriga familjen och var utan 
socialt nätverk kunde känna isolering, 
utanförskap och ensamhet. 

 
Grad I 

2010 
Australia & 
New Zealand 
Cinahl 
 
 
 

Bilszta, J., 
Ericksen, J., Buist 
A. & Milgrom, J. 

Women's 
experience of 
postnatal 
depression -beliefs 
and attitudes as 
barriers to care. 

Att få en inblick i hur 
kvinnor upplever 
förlossningsdepression 
och hur de uppfattar sin 
svåra situation, samt 
hur detta påverkar 
deras uppfattningar och 
attityder att acceptera 
situationen och söka 
behandling. 

Metod: Fokusgrupper där en 
diskussionsguide tillämpades.  Samtalen 
spelades in. Fenomenologisk 
tolkningsanalys tillämpades 
Urval: 40 informanter som deltog i ett 
behandlingsprogram för kvinnor med 
förlossningsdepression.  
Bortfall: Anges ej 

De drabbade kvinnorna upplevde 
förlossningsdepression såpas 
skamfyllt att de dolde sin sjukdom 
och drog sig från att söka hjälp.  
Okunskap om sjukdomen förekom, 
depression eller inte? 
Förväntningarna på moderskapet 
motsvarade inte verkligheten. 

 
Grad I 

 
 

http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
http://search.proquest.com/psycinfo/docview/622101899/1414A34BAF92CB7899C/117?accountid=11261
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Bilszta%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ericksen%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Buist%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Buist%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Milgrom%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


Bilaga B2 
 

 

 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Kanada 
PsycINFO 

Evans, M., Donelle, 
L. & Humme-
Lovland, L. 

Social support and 
online postpartum 
depression 
discussion groups: 
A content analysis 

Att undersöka det 
uppfattade värdet och 
olika typer av socialt 
stöd som karakteriserar 
diskussioner i ett 
diskussionsforum för 
kvinnor med 
förlossningsdepression 
på internet. 

Metod: Innehålls analys av text. Kodning 
och kategorisering användes för att 
analysera data. 
Urval: Ett aktivt forum på internet där 
förlossningsdepression diskuterades. 
Inklusion: Posterna skulle vara relaterade 
till förlossningsdepression samt minst en 
mening långa.  
Bortfall: Finns ej 
 
 

Då många kvinnor med 
förlossningsdepression kände skuld 
och skam över sin situation så kunde 
onlinegrupper vara till stor hjälp. Där 
kunde kvinnorna tala med andra i 
samma situation, vara anonyma ge stöd 
och uppmuntran till varandra och få 
uttrycka sina egna känslor i en 
fördomsfri och trygg miljö.  

 
Grad II 

2009 
Kina 
Cinahl 

Gao, L.L., Wai-chi 
Chan, S., You, L. & 
Li, X. 

Experience of 
postpartum 
depression among 
first-time mothers 
in mainland china 

Att beskriva 
upplevelsen av 
förlossningsdepression 
bland 
förstagångsföderskor i 
Kinesiska fastlandet. 

Metod: Fenomenologisk ansats med 
djupintervjuer. 
Urval: Ett riktat urval. 15 
förstagångsföderskor som var 
diagnostiserade med 
förlossningsdepression enligt EPDS 
rekryterades från en postnatal klinik.  
Bortfall: 3 kvinnor avstod från att delta i 
studien. 

Kvinnorna kunde känna sig mindre 
kvinnliga efter att ha fött barn då 
kroppen förändrat och oro för att 
samlivet skulle påverkas negativt på 
grund av förändrad kroppsform 
förekom.  
När amningen inte fungerade blev 
besvikelsen stor. Svärmor kunde bli en 
belastning.  

 
Grad I 

 
 



Bilaga B3 
 

                                                                             

 
 

 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Norge 
Cinahl 

Haga, S.M., 
Lynne, A., 
Slinning, K. 
& Kraft, P.  

A qualitative study 
of depressive 
symptoms and well-
being among first-
time mothers 

Att få insikt I varför vissa 
kvinnor upplever 
övergången till att bli 
mamma så emotionellt 
prövande att de känner sig 
deprimerade, medan andra 
känner sig mest tillfreds 
efter att ha fått barn.  

Metod: Semistrukturerad djupintervju 
med öppna frågor. Semantisk analys av 
materialet 
Urval: Med tolv förstagångsföderskor 
som själva fått anmäla sig till 
forskningen.  
Bortfall: Anges ej 

De kvinnor som var vana att ha kontroll 
över sin vardag, ordnat liv med bra arbete 
och social samvaro upplevde mer 
depressionssymptom på grund av 
förlorad kontroll. 
Behovet av stöd för nyblivna mammor är 
stort. 
Vårdkontakten upplevdes ofta som 
negativ då kvinnans känslor och 
symptom normaliserades. 
 

 
Grad II 

2012 
Sydafrika 
PsycINFO 
 
 
 
  
 
 

Kathree, T. & 
Petersen, I. 

South African Indian 
women screened for 
postpartum 
depression: A 
multiple case study 
of postpartum 
experiences 

Strävar efter att förstå 
sydafrikanska kvinnor med 
indiskt ursprungs vilka 
blivit screenade för 
förlossningsdeprissons 
symtom upplevelser av 
Förlossningsdepression. 

Metod: Multipple fallstudie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Urval: 10 informanter valda i ett 
väntrum från fem olika kommunala 
”vårdcentraler” i två områden med låg 
socioekonomisk standard.  
Inklusion: Indiskt ursprung, vara 
barnets biologiska mor, förlossning för 
4-24 veckor sedan.  
Bortfall: Anges ej  

Kvinnor med förlossningsdepression 
upplevde fatigue, social isolering som 
stora förändringar i livet som var svåra att 
hantera. Kvinnorna var ofta ledsna och 
hade lätt för att gråta, upplevde dålig 
självkänsla och tvivel på sin egen 
kapacitet.  
Skuldkänslor emot övriga 
familjemedlemmar. Dåligt stöd i 
partnerrelation. Oro att förlora vårdnaden 
om barnet om de sökte hjälp. 

 
Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013 
Kanada 
PsycINFO 

Mamisachvili, L., 
Ardiles, P., 
Mancewicz, G., 
Thomson, S., Rabin, 
K. & Ross, L.E. 

Culture and 
postpartum mood 
problems: 
Similarities and 
differences in the 
experiences of 
first- and second-
generation 
Canadian women 

Att utforska skillnader I 
upplevelser av 
förlossningsdepression 
mellan första och andra 
generationens 
kanadensiska kvinnor. 

Metod: Utforskande kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor.  
Urval: 17 kvinnor rekryterades från ett 
stödprogram för nyblivna mammor på en 
kvinnoklinik. Nio förta generationens och 
8 andra generationens kanadensare. 
Bortfall: 5 st 
 

Kvinnorna levde inte upp till sina egna 
ideal och föreställningar om hur det 
skulle vara att bli mamma, vilket gav 
känslor av skuld och skam.  
Upplevelser av att ha förlorat sin 
gamla identitet, sig själv, sitt gamla liv 
och blivit fången i en ny roll kan 
uppstå. Ensamhet och isolering. 

 
Grad I 

2012 
USA 
Cinahl 

Negron, R., Martin, 
A,. Almog, 
M,.Balbierz, A., & 
Howel, A. E. 

Social Support 
During the 
Postpartum Period: 
Mothers' Views on 
Needs, 
Expectations, and 
Mobilization of 
Support 

Att utforska kvinnor 
med 
förlossningsdepressions 
upplevelse och syn på 
socialt stöd efter 
förlossning.  

Metod: Tematisk analys med kodning av 
resultatet. 
4 Fokusgrupper. Indelade efter etnicitet. 
Kvinnorna som deltog fick 50$. Öppna 
frågor användes. Tematisk analys. Två 
oberoende läsare kodade texten och en 
tredje läsare granskade kodningen. 
Urval: Riktat urval mot kvinnor med 
förlossningsdepression.    

Kvinnor med förlossningsdepression 
behövde ofta hjälp med vardagssysslor 
för att ha tid att klara av att sköta om 
sig själva och barnet. Kvinnorna 
behövde emotionellt stöd, någon som 
lyssnar och kunde uppmuntra i svåra 
stunder.  
 

 
Grad I 
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Publika-
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Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013 
UK & Irland 
Cinahl 
 
 

Patel, S., 
Wittkowski, 
A., Fox, J.R.E. & 
Wieck, A.  

An exploration 
of illness beliefs 
in mothers with 
postnatal 
depression. 

Att utforska 
sjukdomsuppfattning 
hos kvinnor med 
förlossningsdepression 
och skapa en 
hälsomodell. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor genomfördes. Grounded theory 
tillämpades. 
Urval: 11 kvinnor rekryterades via 2 perinatala 
mottagningar. Kvinnorna var diagnostiserade 
med förlossningsdepression enligt Edinburgh 
postnatal depression scale. 
Bortfall: Anges ej 

Hur det var att bli mamma i 
verkligheten motsvarade inte 
förväntningarna. 
Mamman upplevde blandade känslor 
inför moderskapet, och upplevelsen 
av att ha förlossningsdepression gav 
känslor av skam och känsla av 
otillräcklighet, att inte vara en 
tillräckligt bra mamma. På grund av 
skamkänslor kunde kvinnorna dra 
sig undan sociala sammanhang. 
Kvinnorna fick med sin mammaroll 
en ny känsla av identitet.  
Kvinnor med traumatisk förlossning 
upplevde symptom som kan 
associeras med posttraumatisk stress. 

 
Grad I 

2009 
USA 
Cinahl 
 

Rogers, T.D. 
& Moloney, M.F. 

Surviving 
postpartum 
depression and 
choosing to be a 
mother. 

Beskriva betydelsen 
av att leva med 
förlossningsdepression 
för 
landsbygdskvinnor. 

Metod: Fenomenologisk ansats med semi 
strukturerade intervjuer. 
Urval: Självrapporetrad förlossningsdepression 
Deltagare rekryterades genom annonsering hos 
läkare.  
Bortfall: Ej angivet 

Kvinnor med förlossningsdepression 
upplevde utmattning, otillräcklighet 
och känsla av att ha förlorat sig 
själva och sitt gamla liv, trots detta 
så gjorde kvinnorna ett medvetet val 
att ta på sig den nya rollen som 
mamma. 
Kvinnor med traumatisk förlossning 
upplevde symptom som kan 
associeras med posttraumatisk stress. 

 
Grad II 
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Publika-
tionsår 
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Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Norge 
PsycINFO 

Roseth, I., Binder, 
P.E. & Malt, U.F.  

Two ways of living 
through 
postpartum 
depression. 

Att identifiera och 
beskriva den 
grundläggande 
strukturen i upplevelsen 
av 
förlossningsdepression. 

Metod: Djupintervju med 4 kvinnor 
diagnostiserade med 
förlossningsdepression analyserades med 
Giorgi´s beskrivande fenomenologiska 
metod. 
Urval: 4 kvinnor som hade 13 eller mer på 
Edinburgh postnatal depression scale 
kontaktades på en barnavårdscentral i 
Norge. 
Bortfall: Redovisas ej  

Skuld för att barnet inte fick den kärlek 
den förtjänade. Kvinnor drog sig undan 
sociala situationer på grund av oro för 
att bli dömd som en dålig mamma.  
Kvinnorna upplevde sig fängslade i 
hemmet, oro för förändrad kropp 
förekom, samt överdriven oro för 
barnet. 

 
Grad I 
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