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ABSTRAKT 

Bakgrund: Förlossningsdepression (Post partum depression) är vanligt förekommande, 
cirka 13 procent av nyblivna mammor drabbas. Faktorer som påverkar uppkomsten är 
bland annat tidigare missfall, hormonella rubbningar, depression tidigare i livet eller att 
förlossningen varit komplicerad. Första symtomet som uppträder är ofta sömnstörningar 
och sedan följer oro, osäkerhet, hopplöshet, skam och gråt.  
Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser att drabbas av post 
partum depression.  
Metod: Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna EBSCO (CINAHL och 
Academic search elite), PubMed och SveMed+. För analys av artiklar användes metasyntes 
och utifrån materialet skapades fem huvudkategorier och elva underkategorier. 
Resultat: Huvudkategorierna belyste kvinnors upplevelser av PPD, Behov av stöd från 
omgivning och anhörig, Personligt förhållningssätt, Känslomässiga reaktioner i 
samband med PPD, Krav från omgivning och Känsla av maktlöshet. 
Slutsats: Kvinnor som led av PPD upplevde rollen som mamma mycket påfrestande. De 
beskrev brist på stöd från omgivning och sjukvårdspersonal, samt att de inte blev tagna på 
allvar när hjälp söktes. Dålig information och kunskap om PPD bidrog till känsla av 
misslyckande och därför valde en del kvinnor att isolera sig. 
 
Nyckelord: Post partum depression, kvinnor och upplevelser. 
 



ABSTRACT 

Background: Post partum depression is frequently occurring, approximately 13 percent 
of all new mothers are effected. Factors that may cause this condition include former 
miscarriage, hormonal imbalance, former depression in life, or complicated delivery. The 
first appearing symptom is sleeping disorder, followed by anxiety, insecurity, despair, 
shame and crying.  
Aim: The purpose of the literary study was to illuminate experiences of women suffering 
from Post partum depression.  
Method: Search for articles was made in the databases EBSCO (CINAHL and Academic 
search elite), PubMed and SveMed+. Meta-synthesis was used for analysis of articles. 
Based of this material, five main categories as well as eleven subcategories were created.  
Result: The main categories illuminated experiences of women suffering from PPD, Need 
of support from surrounding people and relatives, Personal approach, Emotional 
reactions in connection with PPD, Demands from surrounding people and Feelings of 
powerlessness.  
Conclusion: Women who suffered from PPD found the role of being a mother very 
exhausting. They described lack of support from surrounding people and medical staff, as 
well as they not being taken seriously when searching for help. Poor information and 
knowledge about PPD contributed to the feeling of failure which caused some women to 
isolate themselves.  
 
Keywords: Post partum depression, women and experiences. 
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1. INTRODUKTION 

Att bli förälder är en av de största omställningarna en människa kan genomgå. Det kan ses 

som en glädjefull och positiv livshändelse, men med det ökade ansvaret och den 

förändrade livssituationen kan många oväntade och krävande problem medfölja. 

Omställningen kan innebära att föräldrarna saknar sitt förflutna med friheten av att bara 

ta ansvar för sig själv, utan att behöva anpassa sig på det sätt som livet som nyblivna 

föräldrar kräver (Lindeborg, 2012, 117-121). Innan barnet är fött kan det vara svårt att 

föreställa sig hur livet, både vad gäller den sociala och personliga identiteten, kommer 

förändras för den nyblivna föräldern. Denna stora livsförändring upplevs av många 

kvinnor och män som en förlust genom att de utsätts för nya prövningar och större krav 

ställs (Seimyr, 2011, 4).  

 

Under 1990-talet har forskning, föräldrar och klinisk verksamhet fått ett ökat intresse för 

post partum depression (PPD). Lindeborg visar ett tydligt samband mellan föräldrars 

relation till det nyblivna barnet och barnets fortsatta utveckling. Den ökade kunskapen har 

medfört att hälsovården blivit bättre på att tidigt uppmärksamma tecken på depression i 

spädbarnsfamiljer och därigenom sätta in åtgärder. Antalet nyblivna mammor som 

drabbas av PPD eller tecken på tillståndet är cirka 13 procent (Wickberg och Hwang., 

2003, 5-7). Det är cirka 10 procent av de nyblivna papporna som drabbas av PPD. Faktorer 

som kan påverka uppkomsten är sömnbrist, det ökade ansvaret av att bli förälder samt en 

ökad risk för pappan om mamman lider av PPD (Lindeborg, 2012, 120).   

 

1.1 Post partum depression 

För många kvinnor innebär perioden efter förlossningen en tid av ökad psykologisk 

sårbarhet. Vilket kan visa sig genom många olika reaktioner med allt från vanligt, helt 

normal och övergående labilitet så kallad ”blues” till mycket mer sällsynt men allvarlig 

psykos. En post partum depression ligger mellan dessa ytterligheter och varierar från 

lättare till svårare som uppfyller kraven för egentlig depression. Till skillnad från blues är 

PPD ett mer långvarigt tillstånd som varar från några veckor upp till över ett år (Wickberg 
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och Hwang., 2003, 24). Om symtom av bluesen kvarstår längre än 2-3 veckor bör 

utredning göras och åtgärder vidtas eller behandling sättas in (Kleiman, 2009).  

 

Det första symtomet som uppträder vid PPD är oftast sömnstörningar i form av trötthet, 

problem att sova på morgonen och att somna om. Sedan följer en kraftig oro för barnet 

som ofta kan utlösa panikkänslor hos mamman i och med att hon förväntar sig det värsta i 

många situationer. Andra symtom är osäkerhet, självanklagelser, hopplöshet, lätt för att 

gråta, skam och svårt att tycka om sitt barn vilket leder till stora skuldkänslor. Personer i 

mammans omgivning kan reagera med irritation då de uppfattar hennes oro som gnäll 

vilket bidrar till isolering och förstärker de negativa känslorna (Seimyr, 2009). 

 

Eftersom att tiden på BB är kort har sjuksköterskorna på barnvårdcentralen ett stort 

ansvar att ställa frågor till de nyblivna mammorna och uppmärksamma förlängd och 

kraftig bluesreaktion då det kan vara ett tidigt tecken på PPD. Denna period är mycket 

påfrestande för den som drabbas och innebär en jobbig och tung vardag med många tuffa 

utmaningar (Wickberg och Hwang., 2003, 14-15).   

 

1.2 Diagnostik och behandling 

PPD skiljer sig inte från andra depressioner i livet då den kliniska bilden är densamma, 

förutom att PPD uppträder i anslutning till förlossningen. Klassificeringssystemen 

International Classifiction Of Diseases (ICD-10) eller Diagnostic and Statistical Manual Of 

Mental Disorders (DSM IV) används vid PPD, liksom för andra depressioner (Wickberg 

och Hwang., 2003, 18). Båda klassificeringssystemen används för att fastställa eventuell 

diagnos utifrån symtombilden, som har förekommit under minst två veckor. Inom ICD-10 

skiljer sig kriterierna något beroende på typ och svårighetsgrad av depression. För att 

diagnostiseras enligt DSM-IV måste alltid nedstämdhet eller minskad glädje förekomma 

tillsammans med minst fem andra symtom exempelvis viktnedgång, sömnstörning, brist 

på energi, koncentrationssvårigheter eller självmordstankar (Persson, 2009). På 

hälsocentraler används olika frågeformulär för att upptäcka PPD hos nyblivna mammor. 
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De vanligaste är självskattningsskalorna Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

och Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). EPDS är ett frågeformulär med tio 

frågor där mamman själv markerar ett av fyra svarsalternativ som bäst överensstämmer 

med hur hon känt sig de senaste sju dagarna. Frågeformuläret PDSS är baserat på 

kvalitativa studier med deprimerade mödrar och består av sju symtomområden. Beroende 

på mammans svar på de övergripande områdena ställs mer specifika och avsmalnande 

frågor. Att använda sig av denna metod har visat på goda resultat (Seimyr, 2011, 10-11). 

Trots den relativt höga förekomsten av PPD kan det vara svårt att upptäcka eftersom att 

många kvinnor inte vill eller vågar söka sig till hos hälso- eller sjukvården för att få hjälp 

med sina depressiva symtom. Den mest betydande faktorn för att lindra depressionen, 

minska symtomen och efterföljderna för både mamman, partnern och barnet är att tidigt 

upptäcka depressionstecken och sätta in adekvat behandling (Brown och Lumley, 2000).  

 

Om diagnosen ställs tidigt finns det större förutsättning att tillfriskna. Som vårdpersonal 

är det viktigt att visa ett tryggt och lugnt förhållningssätt och aktivt lyssna på mamman. 

Vårdpersonalen borde även samtala enskilt med pappan och ge honom stöd. För att 

underlätta bördan för mamman kan en sjukskrivning vara passande och låta pappan ta 

hand om barnet och använda föräldraledigheten under denna tid. För att bedöma ett 

allvarligt tillstånd som t.ex. självmordsbenägenhet ska en remiss till psykiatrin skickas.  

Stödsamtal, familjesamtal och antidepressiva läkemedel är olika behandlingar som 

används (Seimyr, 2009). 

 

1.3 Riskgrupper för att utveckla PPD 

Familjer som har dåligt socialt stöd både vad det gäller föräldraskap, partnerskap, 

stödnätverk, ekonomi eller dåliga levnadsvillkor har ökad risk att drabbas. Övergången till 

att bli förälder och hur individen reagerar på den nya situationen påverkas också av 

mammans självkänsla och vilken uppfattning hon har om sin egen förmåga och övertygelse 

att klara utmaningen PPD (Häggman-Laitila, 2003).  
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Enligt en studie av Dennis et al., (2012) rapporterades att ungefär en av fem kvinnor med 

post partum depressiva symtom hade blivit utsatta för våld i hemmet innan de drabbades 

av depressionen. Många av kvinnorna avgav även att de blivit hotade eller utsatta för 

övergrepp i större utsträckning än kvinnor som inte hade PPD. Studien visade också att 

kvinnor som blivit utsatta av våld hade större risk att få depressiva symtom än de kvinnor 

som inte drabbats.  

 

Andra orsaker till PPD kan vara att förlossningen varit komplicerad, att barnet sover lite 

och skriker mycket, att föräldrarna inte är redo, ett tidigare missfall eller att kvinnan blivit 

lämnad av sin partner, förlorat en anhörig eller annan viktig person under graviditeten. 

Även depression tidigare i livet, kraftiga humörsvängar eller hormonella rubbningar kan 

vara bidragande faktorer. Om någon av föräldrarna själv haft en uppväxt utan omsorg och 

med känslor av övergivenhet medför det ökad risk för PPD (Lindeborg, 2012, 119-121).   

 

1.4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse att drabbas av post partum 

depression.  

 

2. METOD 

2.1 Sökmetod 

Artiklarna söktes i databaserna EBSCO (CINAHL och Academic Search Elite), PubMed och 

SveMed+. Sökord som användes för att hitta artiklar inom det valda ämnet var 

postpartum depression, postnatala depression, mother, first baby, experience*, 

experience, upplevelse, life change events, moderskap, child birth, child, women’s och 

nursing*. Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska och 

engelska, publicerade efter år 2002 samt peer-reviewed. Söktabell av artiklarna, se bilaga 

1. 
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2.2 Urval 

Kvalitativa studier inom omvårdnadsforskning har till syfte att beskriva, förstå, förklara 

och tolka människors upplevelser. Forskaren undersöker ett fenomen från verkligheten 

och sammanställer resultaten i en modell eller teori för att på detta sätt utveckla kunskap i 

området. Forskaren strävar efter en helhetsförståelse, utan att lägga in egna värderingar 

och möter varje situation som om den vore ny (Forsberg och Wengström, 2013, 45-50). 

 

Litteraturstudien grundade sig på åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar. Flertalet av 

studierna baserades på upplevelser hos förstföderskor men studier gjorda på omföderskor 

uteslöts inte. Deltagarna i studierna var från 15 år och uppåt. Inga avgränsning på ålder 

gjordes då studien baserades på upplevelsen av PPD oavsett var i livet kvinnorna befann 

sig. Inklusionskriterierna var att studierna gjorts på kvinnor, gav kunskap om och belyste 

kvinnors upplevelser om PPD. Artiklar med relevant titel valdes. I första urvalet lästes 

abstrakt och i urval två lästes hela artiklarna för att bedöma om de var aktuell att ha med i 

litteraturstudien. I urval tre valdes åtta artiklar som skulle vara med i resultatet. De 

granskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning (Willman et al., 2006, 156-

157) och bedömdes ha medel eller hög kvalitet. Protokoll, se bilaga 2. 

 

2.3 Analys  

Vid analys av de vetenskapliga artiklarna används metasyntes vilket är en analysmetod för 

kvalitativa litteraturstudier med bestämt urval och liknande ämnesområden (Forsberg och 

Wengström, 2013, 170). Författarna läste och granskade de vetenskapliga artiklarna för att 

se om de överensstämde med syftet. Innehållet diskuterades för att få en gemensam 

helhetsbild, och material som inte var aktuellt att ha med i studien uteslöts. Resultaten 

från artiklarna sorterades efter liknade ord och begrepp för att göra texten mer 

lätthanterlig. Huvudkategorier och underkategorier skapades av de olika områdena för att 

få fram ett gemensamt resultat av alla utvalda artiklar. Artiklarna till litteraturstudien 

presenteras i en artikelöversikt, se bilaga 3. 
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2.4 Etik 

Det första steget i en systematisk litteraturstudie är att etiskt övervägande ska göras. 

(Forsberg och Wengström, 2013, 69-70). Samtliga studier som användes i litteraturstudien 

var etiskt godkända.  

 

3. RESULTAT 

De åtta kvalitativa artiklarna kom från olika länder i världen. Tre artiklar från Australien, 

två från Kina och de tre övriga var från Norge, Sverige och USA. Analysen gav fem 

huvudkategorier och elva underkategorier som presenteras i löpande text. En 

sammanfattning av dessa kategorier redovisas i tabell 1, resultatöversikt.  

 

Tabell 1. Resultatöversikt med huvudkategorier och underkategorier.  

 
Huvudkategorier 

 
Underkategorier 

 
3.1 Behov av stöd från omgivning och anhörig 
 

 
3.1.1 Socialt stöd 
 
3.1.2 Fysiskt eller praktiskt stöd 
 
3.1.3 Emotionellt stöd 
 

 
3.2 Personligt förhållningssätt 
 

 
3.2.1 Behov av kontroll i samband med förlossning 
 
3.2.2 Självbild 
 

 
3.3 Känslomässiga reaktioner i samband med PPD 
 

 

 
3.4 Krav från omgivning 
 

 
3.4.1 Isolering 
 
3.4.2 Rädsla att misslyckas 
 
3.4.3 Okunskap om moderskap och PPD 
 
3.4.4 Stigmatisering från omgivningen 
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3.5 Känsla av maktlöshet 

 
3.5.1 Förlust av kontroll över egna reaktioner och känslor 
 
3.5.2 Sjukvården övertar 
 

 

3.1 Behov av stöd från omgivning och anhörig 

Familj, partner, vänner och vårdpersonal hade betydelse för välbefinnandet hos nyblivna 

mödrar som drabbats av PPD, och återkommande i berättelserna var avsaknaden av stöd. 

 

3.1.1 Socialt stöd 

Familj och vänner var viktiga faktorer för att kvinnorna ska våga prata om sina problem 

och att de är ett stort stöd när de gäller att söka professionell hjälp (McCarthy och 

McMahon, 2008). I andra familjer ansåg det att problemen ska lösas inom familjen utan 

hjälp från hälso- och sjukvården (Bilszta et al., 2010). Kvinnor berättar att de hade 

problem med sin svärmor som kritiserade, ignorerade eller sårade dem och de kände att de 

inte kunde leva upp till de krav och förväntningar som ställdes. Detta orsakade försämrad 

självkänsla, upplevelse av otillräcklighet och att de ifrågasatte sin roll som nybliven 

mamma (Gao et al., 2010). De upplevde att partnern inte kunde säga emot sina föräldrar 

och tog föräldrarnas parti i konflikter, även i situationer där barnet blev lidande (Chan et 

al., 2002). Socialt stöd i form av gruppterapi var viktigt för att prata om problem, dela 

erfarenheter, uppmuntra varandra och få bekräftat att reaktionen efter förlossningen inte 

är onormal eller ovanlig. Vissa kvinnor upplevde att stödet från sjukvården inte var 

professionellt eftersom att de inte blev tagna på allvar, fick otillräcklig hjälp och att 

symtomen bagatelliserades (Haga et al., 2012). 

 

3.1.2 Fysiskt eller praktiskt stöd 

Kvinnor upplevde att de hade brist på stöd och engagemang från sin partner, både vad 

gäller att ta hand om barnet och ta ansvar för hushållsarbetet. Detta bidrog till hög 

belastning, påfrestning och ångest för mamman som tvingades vara ensam hemma med 

barnet samt ta hand om hushållet (Mason et al., 2005). Vissa kvinnor upplevde att 
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partnern inte tog på sig rollen som förälder och istället för att leva som en familj hamnade 

mycket ansvar och arbetsuppgifter på mamman som då kände sig ensam och övergiven 

(Haga et al., 2012). Även kvinnor som hade bra emotionellt och socialt stöd från familj och 

vänner hade behov av egen tid men upplevde att de inte hade någon som ställde upp för att 

avlasta det fysiska arbetet (Buultjens och Liamputtong, 2007).  

 

Under vårdvistelsen kände vissa av mödrarna att det inte fick tillräckligt med praktiskt 

stöd från vårdpersonalen. Föräldrar som hade nyfödda barn som skrek mycket upplevde 

att de ofta hade behov av avlastning för att kunna vila och återhämta sig. Omföderskor 

uppfattade att vårdpersonalen hade höga krav på vad kvinnorna skulle kunna och gav 

därför inte tillräckligt med praktiskt stöd (Buultjens och Liamputtong, 2007). 

Många upplevde dålig information om vilken typ av stöd som går att få efter förlossningen 

och var de ska vända sig för att få rådgivning för nedstämdhet. Osäkerhet i vart hjälp och 

information ska sökas bidrog till att symtomen förvärrades. De kvinnor som försökte få 

hjälp upplevde dålig information om PPD på internet, långa väntetider, telefonrådgivning 

utan 24-timmars support, brist på samarbete mellan olika vårdenheter och dålig 

kontinuitet hos personalen (Bilszta et al., 2010).  

 

3.1.3 Emotionellt stöd 

De framkom att kvinnorna kände sig instängda av depressionen, upplevde hopplöshet och 

att de inte kunde fly eller ta sig ur situationen på grund av dåligt stöd och bristande hjälp 

(Chan et al., 2002). De nyblivna mammorna hade svårt att prata om deras problem både 

med sjukvårdspersonal och personer i sin omgivning, främst med andra mammor 

(McCarthy and McMahon, 2008). Erfarenheter från tiden på förlossningen visade att en 

del från vårdpersonalen undvek att prata med kvinnorna trots att de grät och gav uttryck 

för att något inte stod rätt till (Buultjens och Liamputtong, 2007). 

 

Partnern upplevdes oförstående och utan empati och därför avstod vissa mammor från att 

berätta om sina påfrestande känslor (Buultjens och Liamputtong, 2007). En del avstod 
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från att prata med personer i omgivningen eller visa sig ledsen eftersom att de inte ville 

framstå som besvärlig eller svag och belasta andra med problemen. Andra kvinnor menade 

att partnern var i en lika påfrestande situation och avstod därför från att söka tröst hos 

honom, samtidigt som de inte kunde ge honom tillräckligt med stöd (Birbrajer och 

Kullbratt, 2003). De önskade att partnern oftare hade pratat om sin oro och jobbiga eller 

tyngande känslor (Haga et al., 2012). 

 

3.2 Personligt förhållningssätt 

Kvinnans personliga förhållningssätt spelade stor roll för uppkomsten av PPD samt hur 

kvinnan hanterade situationen. Flera av de drabbade hade högt kontrollbehov, dålig 

självbild och låg självkänsla. 

 

3.2.1 Kontrollbehov i samband med förlossning 

Kvinnor som hade stort kontrollbehov och var noga att organisera och planera saker i 

minsta detalj upplevde en stor omställning efter att de fött barnet. De hade inte samma 

kontroll som innan, vilket var en av orsakerna till att de upplevde försämrat välbefinnande 

(Buultjens och Liamputtong, 2007). Kvinnorna som beskrev behov av kontroll hade 

detaljerade och stora förväntningar på graviditeten, förlossningen, tiden efteråt och hur 

barnet skulle bli. När detta inte uppfylldes upplevdes stor besvikelse. De hade spenderat 

mycket tid med att förbereda praktiskt inför förlossningen för att underlätta och vara 

förberedd. Det framkom att flera av kvinnorna ville genomgå en naturlig förlossning utan 

smärtlindring. Kvinnor som drabbats av PPD och hade mindre kontrollbehov hade inte 

planerat speciellt mycket inför förlossningen och tiden därefter. Mammorna skapade en 

lugn miljö och anpassade sig efter barnet för att öka välbefinnandet i familjen. I denna 

grupp var flera kvinnor öppet inställda till olika tillvägagångssätt och läkemedelsalternativ 

under förlossningen (Haga et al., 2012).  

 

3.2.2 Självbild 

Kvinnorna hade höga förväntningar på sig själv och kände skuld då de inte kunde leva upp 
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till sina krav på vad som var en bra förälder. Att se sig själv som en dålig mamma orsakade 

försämrat välmående och upplevdes värre än själva depressionen, därför förnekade de ofta 

hur dåligt de mådde (Bilszta et al., 2010). Det framkom att amning var en viktig del för 

välbefinnandet hos nyblivna mödrar vid PPD. Många upplevde att de inte kunde vara en 

perfekt mamma då bröstmjölksproduktionen inte fungerade och de kände sig därför 

otillräckliga (Gao et al., 2010; Haga et al., 2012).   

 

När mammorna inte kunde hantera de svåra situationerna med barnet påverkades 

förmågan som förälder och de kände sig misslyckade. Även nedlåtande attityder från 

vårdpersonal var också en utlösande faktor till känsla av otillräcklighet (Bilszta et al., 

2010). Andra kvinnor upplevde besvikelse på sig själva, barnet eller partnern när deras 

förväntningar på moderskapet inte infriades, känslan av besvikelse förstärktes när de 

jämförde sig med andra föräldrar (Birbrajer och Kullbratt, 2003). Kvinnor som var positivt 

inställda till behandling förklarade att depressionen var orsakad av stressfaktorer eller 

hormonella rubbningar, vilket bidrog till att minska känsla av skam och skuld. Även 

kvinnor som inte anklagade sig själva för uppkomsten till depressionen hade lättare att 

söka hjälp jämfört med andra mammor (McCarthy och McMahon, 2008). Känslan av 

nederlag hörde bland annat samman med att inte ha en fungerande amning, vilket var 

mest uttalat hos kvinnor som hade höga förväntningar och krav på sig själva. Andra 

upplevelser var negativ kroppsuppfattning då de upplevde sig mindre kvinnlig, feta eller 

gamla. Även oro över kroppsförändring och hur sexliv skulle komma att påverkas var 

bidragande faktorer till negativ självuppfattning (Gao et al., 2010).  

 

3.3 Känslomässiga reaktioner i samband med PPD 

De nyblivna mammorna kände förlust av något viktigt i samband med graviditeten eller 

efter förlossningen. Återkommande i berättelserna var förlust av gemenskap i 

parrelationen, brist på egen tid, upplevelse av att inte känna igen sig själv eller känsla av 

att vara tillintetgjord (Birbrajer och Kullbratt, 2003). En del kvinnor hade inga känslor för, 

eller ville inte veta av, sitt barn och hade därför en stor längtan efter sitt gamla liv 
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(McCarthy och McMahon, 2008).  

 

Andra reaktioner var svårigheter att uppfylla kraven om det perfekta familjelivet när de 

känslomässiga reaktionerna tog över. Flera upplevde att det egentligen inte hade något att 

vara ledsna över, men ändå fanns det depressiva symtom. Även stress över att inte ha tid 

för resten av familjen och tillgodose deras behov då barnet var krävande återkom i 

berättelserna (Bilszta et al., 2010).  Andra beskriver ambivalens gentemot vad de kände för 

barnet, ibland kärlek men även hat eftersom att de såg barnet som en börda och att det var 

orsaken till konflikter i parrelationen (Chan et al., 2002). Eftersom mycket ansvar och krav 

hamnar på kvinnorna bidrog det till att de kände sig känslomässigt överväldigande samt 

upplevde oro och ångest vilket bidrog till fysiskt utmattning (Mason et al., 2005). 

 

3.4 Krav från omgivning 

Kvinnorna upplevde att omgivningen hade höga krav på dem, vilket bidrog till att de valde 

att avstå från sociala aktiviteter. Även dålig kunskap om PPD och hur ett spädbarn ska tas 

om hand samt rädsla för att misslyckas var vanligt i förekommande känslor.  

 

3.4.1 Isolering  

De beskrev hur förväntansfulla de varit inför att bli förälder och hur de såg fram emot en 

rolig och lycklig tillvaro. Vissa kvinnor som tidigare varit social, framåt och stått i centrum 

i många sammanhang beskrev hur det blivit svårare och jobbigare att vara lika sociala som 

tidigare (Buultjens och Liamputtong, 2007). Andra upplevde mammaledigheten som att de 

var fången i sitt eget hem, vilket bidrog till rastlöshet och längtan efter ett socialt liv eller 

att komma tillbaka till arbetet (Gao et al., 2010). En av sakerna flera kvinnor inte var 

förberedda på var att moderskapet medförde mycket tid av ensamhet och känsla av 

isolering. Dagarna gick långsamt och de kände sig som en ensamstående mamma eftersom 

partnern var mycket på jobbet (Haga et al., 2012; Buultjens och Liamputtong, 2007).  

 

Rädsla för att framstå som en dålig mamma och tron om att ingen annan delar ens 
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problem var andra orsaker till isolering. Flera mammor beskrev att de upplevde andra 

kvinnor som lyckliga och problemfria tillsammans med sina barn samt att de såg ut att ha 

många stödjande människor runt omkring sig. Vissa upplevde känslan av utanförskap 

redan på förlossningen medan andra gjorde det när de kom hem och det blev vardag av 

livet (Birbrajer och Kullbratt, 2003). En annan orsak till isolering var problem med 

amning. Förstföderskor beskrev hur de undvek att vara ute bland folk för att inte behöva 

amma offentligt då det krävde mycket tid, var omständligt och gjorde att de kände sig illa 

till mods (Haga et al., 2012). Det framkom i Kina att en kvinnas isolering orsakades på 

grund av att hennes partner fick större kontrollbehov efter förlossningen. Partnern satt 

bland annat upp regler för vilka hon fick träffa och vad hon fick göra (Chan et al., 2002).  

 

3.4.2 Rädsla att misslyckas  

För att framstå som en duktig mamma försökte de, redan på BB, göra allt själv och visa för 

personalen att de kunde ta hand om barnet. Både på förlossningen och i kontakt med 

barnavårdcentralen undvek mammorna att ställa frågor och krav på att personalen skulle 

hjälpa dem då mamman trodde det kunde tyda på att hon inte var kunnig nog att vårda 

och ta hand om sitt barn. När de upplevde att kraven från omgivningen ökade ansträngde 

de sig för att visa sig duktig, vilket bidrog till orkeslöshet, utmattning och en ohållbar 

livssituation (Birbrajer och Kullbratt, 2003). Kvinnorna var rädda för att omgivningen 

skulle uppfatta dem som misslyckade mödrar, därför låtsades de som att allt vore väl och 

avslöjade inte hur de egentligen kände. Under de första dagarna på förlossningen upplevde 

ofta mödrarna glädje men hos en del försvann det då de kom hem och inte hade kontroll 

över den nya situationen. När de misslyckades med en sak var de inställda på att inte klara 

av andra saker, vilket gjorde att de tillslut kände att de inte klarade något alls (Bilszta et al., 

2010).  

 

En del kvinnor upplevde ambivalens inför diagnos och eventuell behandling. Det 

uppskattade att de fick ett namn på symtomen samtidigt som de kände ett stort 

misslyckande på grund av deras egen uppfattning om vilka kvinnor som drabbas av PPD 
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(McCarthy och McMahon, 2008).  Då vissa kvinnor fick läkemedel mot PPD upplevdes det 

som ett stort misslyckande att inte kunna hantera situationen själv (Bilszta et al., 2010).   

 

3.4.3 Okunskap om moderskap och PPD 

Det framkommer att flera kvinnor hade bristande kunskaper om hur ett spädbarn ska 

skötas. Då barnet skrek visste de inte vad orsaken var och ansåg därför själv som en 

oduglig mamma. Andra berättade att de läst böcker för att få kunskap om spädbarn och 

spädbarnssjukdomar, men vissa menade att det bidrog till oro eftersom att de blev rädd att 

barnet var sjuk om det t.ex. skrek på natten (Gao et al., 2010).  

 

En del kvinnor led av sina symtom i flera månader innan de sökte eller tog emot hjälp. En 

orsak till varför de väntade med att söka hjälp var dålig kunskap i vad som är en normal 

och en icke-normal reaktion, känslor och tankar, tiden efter förlossningen. Bland annat 

upplevde de extrem trötthet och utmattning men eftersom att personer i omgivningen sa 

att det var en vanlig reaktion avstod de från att söka hjälp trots att de anade att något inte 

stod rätt till (McCarthy och McMahon, 2008). Andra kvinnor hade en bild av att 

depression innebar att inte orka ta sig ur sängen och att den fysiska förmågan var kraftigt 

nedsatt. Då de inte upplevde dessa symtom trodde de inte att de drabbas av PPD (Bilszta et 

al., 2010). Flera kvinnor kände att något inte stod rätt till men kunde inte sätta ord på 

deras upplevelser och känslor. I andra fall ville de inte erkänna att symtomen var tecken på 

depression förrän de fått diagnosen eller så bortförklarades symtomen. När kvinnorna 

sökte eller accepterade hjälp upplevde flera av dem att de nått en slutlig krispunkt där det 

inte fanns någon annan utväg (McCarthy och McMahon, 2008). Kvinnor som haft PPD 

menar att kunskap var viktigt för att minska skammen och rädslan att prata om sina 

känslor samt för att våga söka hjälp. När de fick hjälp och bättre kunskap upplevdes 

framtiden ljusare och välbefinnandet förbättrades (Buultjens och Liamputtong, 2007).  

 

3.4.4 Stigmatisering från omgivningen 

Kvinnorna berättade att skam och stigmatisering gjorde att de avstod från att prata med 
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andra människor om känslor och isolerade sig därför från vänner och bekanta. Efter 

diagnostik av PPD förändrades stigmatiseringen, för en del upplevdes en reducering och 

för andra en ökning. Orsaken till varför de upplevde större stigmatisering var främst 

bristande kunskap om PPD och vilka som drabbas. Kvinnorna medgav att massmedias bild 

av PPD haft stor påverkan på deras åsikter, vilket bidrog till rädsla för att bli en mamma 

som utnyttjar eller misshandlar sitt barn. Andra kvinnor upplevde främst stigmatisering då 

de hade kontakt med psykiatrin. De hade en bild av att det bara var dåliga eller galna 

människor som behövde den typ av hjälp som psykiatrin erbjuder och var därför rädda att 

de skulle mista sitt barn när deras tillstånd uppdagades (McCarthy och McMahon, 2008). 

Upplevelsen av stigmatisering förekom också vid PPD i samband med 

amningsproblematik. Kvinnorna kände det som att sjukvårdspersonalen lade skulden på 

mammorna och att de gjorde fel om brösten ömmade eller andra problem uppstod. 

Kvinnor som fick med sig bröstmjölksersättning hem uppmanades att endast använda det i 

absolut nödfall (Haga et al., 2012). 

 

3.5 Känsla av maktlöshet 

Upplevelsen av att inte ha kontroll över sina känslor och reaktioner återkom i flera av 

kvinnornas berättelser. Förlust av kontroll uppstod genom fantasier eller föreställningar 

om saker i syfte att skada sig själv, barnet eller andra i omgivningen. Även maktlöshet 

gentemot sjukvården förekom, vilket gjorde att vissa kände sig som ett offer under 

vistelsen på sjukhuset.  

 

3.5.1 Förlust av kontroll över egna reaktioner och känslor 

Att förlora kontrollen över sig själv upplevdes som ett stort och svårt problem. Tidigare 

hade de litat på sig själv, sina förmågor och reaktioner men tilliten försvann genom känsla 

av att kontrollen försvann (Chan et al., 2002). Kvinnor beskrev hur de plågades av skam 

inför sina egna tankar och känslor som de inte hade kontroll över. De upplevde det 

pinsamt att prata med någon om tankar och reaktioner de inte kunde styra, samtidigt som 

det skapade känsla av panik att bära på dem. I vissa fall framkom mordiska eller suicidala 
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tankar som skapade mycket ångest och rädsla för att bli galen och göra verklighet av 

fantasierna (Birbrajer och Kullbratt, 2003). I andra berättelser framkommer det att de 

kände ilska mot hur de behandlats av partnern eller andra i omgivningen och lade därför 

skuld på dessa personer. De ansåg att enda utvägen var att mörda barnet, personen som 

orsakat depressionen eller att ta sitt eget liv (Chan et al., 2002). 

 

Redan i samband med förlossningen eller under tiden på BB beskrivs det hur en del av 

kvinnorna kände att de tappade kontrollen och var maktlös över sina fysiska reaktioner 

och känslor. Bland annat beskrevs extrem rädsla för att barnet skulle dö eller att något 

skulle gå fel (Mason et al., 2005). Andra beskriver hur de inbillade sig t.ex. att de hörde 

barnet skrika eller gråta men i själva verket låg det lugnt och sov. Det uppkom att några 

nyblivna mammor nästan hade, eller hade, skadat barnet med avsikt, t.ex. genom att nypa 

eller slå det. Vissa mammor som drabbades av självmordstankar, tillföljd av depressionen, 

beskrev hur deras kärlek och känslor till barnet gjorde så de fick mening med livet och 

valde att leva för barnets skull (Chan et al., 2002) 

 

3.5.2 Sjukvårdens övertag 

En del kvinnor vågade inte söka hjälp på egen hand och i vissa fall framkom det att den 

första kontakten med psykiatrin inträffade efter suicidförsök eller efter en längre tid av 

suicidtankar. När de blev inlagda på sjukhus accepterades hjälp eftersom att de kände att 

de inte hade något annat val (McCarthy och McMahon, 2008). Under tiden på 

förlossningen belystes sjukvårdens makt bland annat genom att mödrarna bedömt att de 

fått mer medicin än de behövde och att de kände sig maktlösa eller som ett offer gentemot 

sjukvården då det inte togs hänsyn till kvinnornas krav och önskemål (Mason et al., 2005). 

När kvinnor upplevt att sjukvårdspersonalen övertog kontrollen under förlossningen 

exempelvis vid akut kejsarsnitt hade det ofta en negativ och missnöjd bild av 

förlossningen, vilket sågs som en bidragande orsak till depressionen (Buultjens och 

Liamputtong, 2007).  
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4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors upplevelser att drabbas av post 

partum depression, vilket gjorts genom analyserande av kvalitativa artiklar. Resultatet 

inkluderade åtta artiklar som presenterades genom fem huvudkategorier Behov av stöd 

från omgivning och anhörig, Personligt förhållningssätt, Känslomässiga reaktioner i 

samband med PPD, Krav från omgivning och Känsla av maktlöshet. Elva 

underkategorier för att avsmalna varje kategori ytterligare.  

 

4.1.1 Stöd 

I litteraturstudien framkom att stöd var en viktig faktor för att våga söka hjälp, prata om 

depressionssymtom och de känslor eller tankar som symtomen medförde. I studien gjord 

av Letourneau et al., (2011) framkom det att stöd till partnern också var av stor vikt. Dels 

på grund av oro och rädsla för kvinnans depression men även för eget välbefinnande då 

flera av männen upplevde depressionssymtom. Männen berättade att de önskade vara ett 

bra stöd för deras flickvän eller fru men visste inte vad som var fel, hade svårt att tolka 

hennes humör och känsloläge samt upplevde hjälplöshet inför hur de skulle bemöta och 

hantera problemen. Författarna till denna litteraturstudie förmodar att dålig kunskap 

kunde vara en orsak till varför partnern kände sig som ett otillräckligt stöd för mamman. 

Även rädsla för att parrelationen skulle försämras om partnern kommenterade kvinnans 

känslor eller beteende sågs som en faktor till att mannen avstod från att prata om 

problemen.  

 

En studie (Glavin et al., 2010) om sjuksköterskors upplevelser av att vårda mammor med 

PPD visade att personalen hade positiva erfarenheter av att använda EPDS eftersom att 

kvinnornas symtom kunde uppmärksammas tidigt. Personalen belyste vikten av att våga 

prata öppet om psykisk ohälsa och upplevde att de mammor som fått information och 

verktyg att hantera symtomen av PPD var nöjda. För att förbättra stödet till nyblivna 

föräldrar reflekterade författarna, till litteraturstudien, över att sjukvårdspersonal måste 
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bli öppnare att prata med föräldrarna och inte förneka tecken på depression, varken hos 

mamman eller pappan. Om personalen öppnar för samtal kring PPD, kan det kanske göra 

att föräldrarna får lättare att prata med varandra och andra i omgivningen om känslor eller 

annat som upplevs jobbigt. Studien gjord av (Glavin et alt., 2010) om sjuksköterskors 

erfarenheter att vårda kvinnor med PPD visade att de upplevde kvinnorna nöjda med 

vården de fick. Litteraturstudiens författare antar att en orsak till det kan vara att de 

använde sig av EPDS i ett tidigare stadium än studierna som finns i resultatet. En annan 

förklaring till att upplevelserna skiljer sig åt kanske kan vara att det i ena fallet är 

kvinnornas upplevelser och i det andra fallet är sjuksköterskorna som återberättar vad de 

tror att kvinnorna upplevde. 

 

4.1.2 Personligt förhållningssätt  

Litteraturstudiens resultat om hur välbefinnandet påverkades av det personliga 

förhållningssättet förstärktes i litteratur. Enligt Kleiman (2009, 18) spelade det personliga 

förhållningssättet en stor roll för uppkomsten av psykisk ohälsa. Kvinnor som strävade 

efter perfektionism samt hade orealistiskt höga krav på sig själva eller var väldigt 

självkritiska hade ökad risk att utveckla PPD. Att mamman hade ett sådant 

förhållningssätt bidrog till att hon såg allt i livet, inklusive barnet, som att det var i 

oordning och utom kontroll. Detta hade även hade en negativ inverkan på barnet. 

Författarna till denna litteraturstudie reflekterade över att kvinnor med PPD kan uttrycka 

sig på olika sätt och har olika beteenden eller behov. Litteraturstudiens författare menar 

därför att vårdpersonal måste anpassa sig individuellt efter kvinnan och hennes behov. 

 

4.1.3 Känslomässiga reaktioner i samband med PPD 

Litteraturstudiens resultat om att mödrarna kände sig känslomässigt överväldigade tiden 

efter förlossningen jämfördes med hur partnern upplevde kvinnans PPD. Letourneau et al., 

(2011) påvisade att partnern också upplevde ett brett spektrum av reaktioner. 

Återkommande var ångest, irritation, ilska, frustration, förlust av frihet, sorg eller tankar 

att skada sig själv eller barnet. Även hjälplöshet, självtvivel och känsla av oförmåga att 
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kunna förbättra situationen var återkommande upplevelser. Tankar på hur parrelationen 

skulle komma att påverkas och vilka effekter depressionen skulle medföra hos barnet eller 

mamman bidrog till rädsla och oro. Författarna till litteraturstudien antar att sjukvården 

och omgivningen är av stor betydelse för att uppmärksamma reaktioner som kan uppträda 

hos båda föräldrarna då mamman drabbats av PPD. Ångest, skam och hjälplöshet kan 

kanske göra det svårt att söka hjälp på egen hand men om någon ställer frågor eller 

erbjuder stöd borde det vara lättare att våga prata om jobbiga känslor.  

 

Ett samband återfanns mellan litteraturstudien och en studie gjord av Vliegen et al., 

(2009) som påvisade att deprimerade mammor hade ett försämrat samspel och avstod 

från aktivitet med barnet. Detta medförde att barnet blev mindre lyhört jämfört med barn 

till mammor utan depression. Författarna till litteraturstudien reflekterade över hur detta 

påverkade barnet och tror att det kunde ha en negativ inverkan på barnets utveckling, 

kontaktsökande med andra människor samt försämrad livskvalitet. Det kanske även kan 

medföra konsekvenser när barnet blir äldre, hur det kommer bete sig gentemot andra och 

väljer att avstå från att möta nya människor. 

 

4.1.4 Krav från omgivningen 

Litteraturstudiens resultat om behov av kunskap förstärktes genom studien av Oommen et 

al., (2011) som visade att föräldrarna önskade bättre information om bland annat 

spädbarnsvård, hälsoproblem, barns utveckling och information för att underlätta 

föräldraskapet vad gäller barnuppfostran, barnomsorg och råd för att hantera problem 

som kan uppkomma. Bättre kunskap om amning återkom i kvinnornas berättelser. 

Behovet av information och kunskap lyftes även fram i studien av Letourneau et al., (2011) 

som undersökte mäns erfarenheter av att leva med en partner som haft PPD. De menade 

att sjukvården inte jobbade preventivt, då information om PPD innan förlossningen hade 

förberett de blivande föräldrarna på eventuella reaktioner. Detta bidrog till att föräldrarna 

fick stå ut med oro, frustration, irritation och ovisshet om vad som drabbat dem en 

betydligt längre tid än om de haft bättre kunskap. Litteraturstudiens författare menar att 
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dålig kunskap dels kan bero på rädsla hos föräldrarna som låtsas ha bättre kunskap än de 

har, av rädsla för att uppfattas som en okunnig förälder om de uttrycker saker de inte kan. 

Även att jämföra sig med andra föräldrar, som ser ut att vara betydligt kunnigare och mer 

erfarna, kanske förstärker den negativa känslan hos föräldrar som känner sig svag i sin roll 

som förälder. Sedan måste sjukvården förmedla förbättra och mer informationen om PPD, 

samt kunskap om spädbarn och barn så föräldrarna känner att de litar på sin förmåga i 

den nya rollen. 

 

I litteraturstudien påvisades att kvinnor valde att isolera sig för att undvika jobbiga frågor, 

stigmatisering och pinsamma situationer, exempelvis vid amning. En kvantitativ studie av 

Ramchandani et al., (2011) undersökte hur nyblivna fäder påverkades av att de utvecklat 

depression tiden efter förlossningen. De framkom att pappor som drabbats var mindre 

sociala och avstod umgänge med andra människor i större utsträckning än pappor som 

inte led av depression. I en annan studie av Letourneau et al., (2011) visade att flera av 

männen arbetade mycket eller på annat sätt var utanför hemmet för att förbättra 

välbefinnandet och förebygga eller minska depressionssymtom. Litteraturstudiens 

författare reflekterade över varför en del kvinnor och män valde att minska umgänget med 

andra människor under perioden av PPD. En möjlig orsak till det kan ha varit att de kände 

rädsla för att personer i omgivningen skulle uppfatta dem som dåliga föräldrar. 

  

4.1.5 Känsla av maktlöshet 

Kvinnor med PPD, som hade ökad risk att tappa kontrollen över livet och barnet, upplevde 

att tiden efter förlossningen var kaotisk och oberäknelig. När kvinnan tappade kontrollen 

upplevdes känslor av panik, förtvivlan och värdelöshet (Kleiman, 2009, 18). Känsla av 

maktlöshet i samband med förlust av kontroll påvisades även i studien gjord av Scroggs et 

al., (2010) som menade att maktlöshet orsakades av känsla av att inte kunna påverka eller 

ändra livsituationen. Det upplevdes som oordning i huvudet och saker som de tidigare 

upplevde, uppfattade eller förstod på ett sätt fick nu en helt annan betydelse. De som 

försökte återfå makten över sitt liv menade att det var förgäves eftersom de inte hade 
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förmåga att hantera eller styra situationen överhuvudtaget. Detta bidrog till uppgivenhet 

och hopplöshet då många menade att förtvivlan aldrig skulle försvinna och därför inte 

kunde gå vidare med saker som de tidigare önskade uppnå. Litteraturstudiens författare 

antar att upplevelsen av maktlöshet inte hör samman med PPD, utan kan orsakas av 

förlust av kontroll oavsett situation. Författarna till denna litteraturstudie reflekterade 

över att sjukvårdspersonalens bemötande och attityd spelar en viktig roll för att minska 

risken att patienter upplever maktlöshet vid kontakt med hälso- och sjukvården. Hos 

kvinnor som känner sig maktlösa över egna känslor och reaktioner kan personalen vara 

vägledande och hjälpa mamman att återfå kontroll och stärka hennes tillit till sig själv. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Artikelsökningarna gjordes i flera databaser, EBSCO (CINAHL och Academic Search 

Elite), PubMed och SveMed+ för att få ett brett utbud av artiklar. Sökorden post partum 

depression och experience användes i kombination med andra sökord vid samtliga 

sökningar för att försöka få relevanta träffar. De första sökningarna gjordes endast på 

förstföderskor men för att få mer underlag till studien beslutades att studier gjorda på 

omföderskor även skulle användas. Då upplevelsen av PPD kan påverkas av ny forskning 

som ger bättre kunskap hos vårdpersonal, omgivning och i samhället ansåg författarna att 

nyare studier var mer relevanta, därför inkluderades endast studier gjorda efter år 2002, 

dels för att avsmalna sökningen men även för att utesluta äldre forskning. Beroende på val 

av sökord gav vissa sökningar för många träffar därför valdes att publiceringsåret skulle 

avsmalnas ytterligare. Samtliga artiklar är peer-reviewed för att säkerställa att innehållet 

har granskats och är tillförlitligt.  De flesta artiklar i denna litteraturstudie är baserade på 

förstföderskor. Studien utförda på omföderskor har även inkluderats då mängden material 

annars skulle blivit begränsat. Författarna valde att inte ha med män, anhöriga och 

vårdpersonal eftersom syftet var att belysa kvinnors upplevelser av PPD. I diskussionen 

fanns upplevelser från andra perspektiv för att få en bild av vilken påverkan depressionen 

har på kvinnans omgivning. PPD jämfördes med nedstämdhet då det visades ha liknande 

upplevelser och känslor.  
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Författarna läste och granskade de vetenskapliga artiklarna enskilt, då det annars fanns 

risk att påverka varandras uppfattning. Innehållet och tolkningarna diskuterades sedan 

tillsammans för att få en gemensam helhetsbild. För att säkerställa god kvalitet på 

artiklarna bedömdes de med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa 

artiklar. Fem huvudkategorier och elva underkategorier skapades, vilket presenteras med 

hjälp av en resultatöversikt samt i löpande text. Författarna valde att skapa kategorier för 

att det gav överskådlighet och presentationen av resultatet blev enkel och tydlig.  

 

Författarnas kritik mot att göra en litteraturstudie var att misstolkningar kan förekomma, 

både vad gäller vid tolkning av data i artiklarna och vid översättning från engelska till 

svenska. Ytterligare misstolkning kan ske då författarna i förväg haft en förhoppning om 

vad resultatet ska komma att visa. Denna misstolkning kan bidra till att litteratur som inte 

motsvarar det förväntade resultatet utesluts eller med avsikt feltolkas för att få åt det 

resultat som författarna hoppats på. 

 

4.3 Etisk reflektion 

För att underlätta för deltagarna bör de inte utsättas för situationer de inte är förberedda 

på, att de är införstådda i att all data är sekretessbelagd och att de kan avbryta sitt 

medverkande i studien när som helst. Kvinnorna kan uppleva intervjuerna smärtsamma 

och traumatiska, men erfarenheterna kan samtidigt ge viktig kunskap för att förbättra 

sjukvården i framtiden. (Polit och Beck, 2010, 120-125). Författarna ansåg det viktigt att 

kvinnorna inte farit illa under deras medverkan i studierna, därför valdes endast artiklar 

som godkänts av en etisk kommitté. I det flesta fall framkom att intervjuaren hade någon 

typ av sjukvårdsutbildning eller utbildats i psykologi alternativ hade tillgång till 

professionell rådgivning. I de åtta studierna avbröt totalt sju kvinnor sitt medverkande. 

Endast i en av artiklarna framkom orsaken och var på grund av en tidigare traumatisk 

händelse och kvinnan var orolig för att intervjun spelades in. 
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4.4 Betydelse för omvårdnad 

Författarna ansåg det viktigt att detta område belystes då de ofta väntar länge med att söka 

vård och ogärna vill dela med sig av problem och känslor. Denna litteraturstudie kan ge 

vårdpersonal ökad förståelse för kvinnor med PPD samt bättre kunskap att 

uppmärksamma olika symtom på tillståndet. Om vårdpersonalen ökar kunskapen kan de 

förmedla den vidare till kvinnor som visar tecken på PPD. Bättre kunskap hos personalen 

kan också göra att nyblivna föräldrar är förberedd på symtom som kan följa efter 

förlossningen. Genom bättre kunskap hos mamman kan förståelsen för sjukdomen öka 

samt att det blir lättare att ge information om tillståndet till anhöriga. Detta kan bidra till 

att mammans negativa bild av att vara en dålig förälder avtar samt skuld och skam 

minskar. I och med ökad insikt hos kvinnor kan de kanske söka vård redan när första 

symtomen uppstår och därför kan det underlätta för hälso- och sjukvården att fånga upp 

kvinnor som har symtom av PPD. 

 

4.5 Slutsats 

Kvinnor som led av PPD upplevde en påfrestande och jobbig period tiden efter barnets 

födelse. Brist på stöd från partner, familj, vänner, sjukvårdspersonal och omgivning var 

återkommande. Dålig kunskap och information om PPD, rädsla för att misslyckas som 

förälder och upplevelse av höga krav från personer i omgivningen var faktorer som gjorde 

att flera kvinnor isolerade sig. Känsla av maktlöshet och förlust av kontroll över 

livssituationen, känslor och reaktioner kändes skrämmande och bidrog till panik, skam 

och ångest. 
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fått sitt barn. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer 
fångades upp med 
ljudupptagare. Data 
analyserades med hjälp av 
tematisk analys. 

Tolv förstföderskor. 
 
 
Ja. 
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som påverkar välbefinnandet och 
uppkomsten av symtom på PPD 
efter förlossningen. 
 
 

 Hög 

7 Mason, W., Rice, M och 
Records, K. (2005). 
USA. 
 
”The lived experience 
of postpartum 
depression in a 
psychiatric population” 

Undersöka levda 
erfarenheter av PPD. 
 
 

Kvalitativ studie.  
Intervjuades i deras hem. 
Ljud inspelade och 
transkriberades. Van Kaam 
fenomenologiska analys. 
Validitetskontroll. 

Sju kvinnor deltog i början 
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