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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bakgrunden bygger på fyra vårdvetenskapliga begrepp; livsvärld, 

sjukdomslidande, livslidande och subjektiv kropp. I bakgrunden presenteras fakta om 

sjukdomen förlossningsdepression samt referensramen som bygger på Benner och Wrubels 

omvårdnadsteori. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att belysa kvinnans upplevelse av 

sin livsvärld i samband med förlossningsdepression. Metod: Studien grundas på två 

självbiografiska böcker och är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen genomfördes 

med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys som består av fem steg. Resultat: 

Resultatet baseras på fyra kategorier; upplevelse av förtvivlan, upplevelse av att inte kunna 

älska sitt barn, upplevelse av utanförskap samt behov av att få veta. Resultatet visar att 

kvinnor som har diagnostiserats med förlossningsdepression ofta lider av motstridiga känslor 

som de har svårt att reda ut samt att de är mycket ensamma i sin sjukdom. Diskussion: I 

diskussionen jämförs de vetenskapliga begrepp som beskrevs i bakgrunden med kvinnors 

upplevelse av förlossningsdepression. Slutsats: Resultatet leder till slutsatsen att 

förlossningsdeprimerade kvinnors livsvärld förändras samt att de upplever ett slags 

utanförskap i sin sjukdom. 

 

Nyckelord: Förlossningsdepression, kvinnor, litteraturstudie, livsvärld, självbiografi, 

upplevelse.  
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INLEDNING 

Enligt Leung, Arthur och Martinson (2005) påvisar flera studier att kvinnor med besvärlig 

graviditet och mycket stress under första tiden efter förlossningen lättare drabbas av 

förlossningsdepression. Cullberg (2003) menar att förlossningsdepression länge har ansetts 

vara trötthet och ingen sjukdom. Personalen har berättat om besvärliga, elaka mammor som 

vänder sig bort när deras barn kommer in till dem, som verkar helt likgiltiga och som till och 

med gjort sitt barn illa när det gråtit för att de inte stått ut med ljudet. Vid många av dessa 

tillfällen är mamman djupt deprimerad.  

 

BAKGRUND 

Definition av depression 

Definitionen av depression är enligt Nationalencyklopedin (2006) nedstämdhet som kan 

uppvisa alla grader från lätt och snabbt övergående dysterhet till djupt och ihållande 

tungsinne. Vid djup depression kan självförtroendet sjunka till känslor av bland annat 

otillräcklighet och skuld. Liksom skuld kan strafftankar och självnedvärdering anta orimliga 

proportioner och kan vara omöjliga att påverka med förnuftet. Detta kan visa sig genom 

vanföreställningar som till exempel en känsla av obetydlighet eller genom förföljelseidéer 

(a.a). Enligt Cullberg (2003) så är depression den sjukdom som oftast är förknippad med 

självmord, vanföreställningar, sömnbesvär och en pessimistisk syn på framtiden utan hopp. 

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2004) kan symtom på depression 

vara sorgsenhet, ångest, överdriven självkritik, håglöshet, sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. Någon klar gräns mellan depression och vanlig nedstämdhet finns 

inte. För att diagnosen depression ska ställas krävs en kombination av flera symtom, bland 

andra de nyss nämnda. Det krävs också att besvären är varaktiga och så kraftiga att man har 

svårt att fungera i vardagen. Om besvären inte går över är det klokt att söka läkare för att reda 

ut om det rör sig om en depression som behöver behandlas (a.a). 
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Förlossningsdepression 

Sjukvårdsrådgivningen (2006) menar att så många som varannan nybliven mamma blir 

tillfälligt nedstämd efter förlossningen. Det kallas ibland för baby blues. De vanligaste 

symtomen är humörsvängningar, gråtattacker och ibland ångest och sömnsvårigheter. Baby 

blues brukar komma en till två dagar efter att barnet har fötts och går vanligtvis över inom två 

veckor. Det är inte klarlagt vad som är orsaken, men det kan bland annat bero på att mängden 

östrogen minskar kraftigt efter förlossningen. En annan tänkbar orsak är att man ofta är 

utmattad och lider av sömnbrist. För många nyblivna föräldrar har anspänningen inför 

förlossningen varit stor. Det, tillsammans med den stora förändring som det innebär att bli 

förälder, kan ibland göra att man känner sig otillräcklig. Om den här känslan inte går över, 

eller blir mycket kraftig, kan det vara tecken på en begynnande förlossningsdepression. 

Enligt Cullberg (2003) visar flera undersökningar att förlossningen och den första 

amningsperioden är en stor belastning för kvinnan. Omkring 20 % av alla förstföderskor 

reagerar med besvärande psykiska symtom under denna period. Många av dessa kvinnor 

fångas upp redan på BB, men eftersom symtomen kan komma så sent som sex veckor efter 

förlossningen kan även resten av vårdkedjan bli inblandad. Dennis, Janssen och Singer (2004) 

säger att en orsak till att så många kvinnor drabbas av förlossningsdepression är att de blir 

utskrivna från BB innan de känner sig redo istället för att få stanna kvar några dagar extra för 

stöd, uppmuntran och observation. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 

 

Enligt Cullberg (2003) kan den nyförlösta kvinnan visa tecken på depressiva eller 

förvirringspräglade drag. Inte sällan ser man en blandning av dessa även om förvirringen är 

mest markant. För många nyförlösta kvinnor blir det en chock när de inte upplever 

moderskänslor. Leung et al. (2005) säger att många kvinnor känner sig frustrerade och lider 

av en stark känsla av misslyckande för att de tycker att de är inkompetenta. De känner att de 

är fångade mellan verklighet och omvärldens förväntningar på dem. Cullberg (2003) menar 

att upplevelser av besvikelse, otillräcklighet och omedvetna starkt förbjudna aggressioner mot 

barnet blir en svår konflikt som de inte kan lösa. Steget blir inte så stort från känslan av att 

vara en värdelös mamma till att faktiskt döda sig själv samt sitt barn. Det kan bli en logisk 

handling att ta med sig sitt barn in i döden. Dessa kvinnor har inte sällan varit orimligt stolta 

under sin graviditet. Nationalencyklopedins (2006) definition av upplevelse är att uppfatta och 

värdera något på ett känslomässigt plan. Enligt Beck (1992) är upplevelse hur en person 
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upplever världen utan att reflektera. Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver att det är genom 

upplevelser som människan på olika plan får kunskap om världen. Det är även här som hon 

kommer i kontakt med och finner harmoni med omgivningen.  

 

Enligt Internetmedicin (2007) finns det för närvarande ingen etablerad behandling för 

förlossningsdepression. Däremot så finns det behandling för att lindra symtomen som kan 

vara ångest, sömnsvårigheter, aptitförlust, viktnedgång samt självmordstankar. De vanligaste 

behandlingsformerna är antidepressiva läkemedel och samtalsterapi. Vid svårare fall används 

ECT-behandlingar som är en förkortning av Electro Convulsive Treatment. Denna 

behandling, som utförs under narkos, ger elektriska impulser till hjärnan som utlöser ett 

mindre epileptiskt anfall.  

 

Dennis et al. (2004) menar att de kvinnor som drabbas av förlossningsdepression ofta har ett 

förflutet av depressioner tidigare i livet. Även de som måste förlösas med kejsarsnitt eller de 

som har haft en svår förlossning har lättare att drabbas av förlossningsdepression.   

 

Seyfried och Marcus (2003) beskriver förlossningsdepression som ett allvarligt och vanligt 

problem. De flesta kvinnor upplever humörsvängningar efter förlossningen och vilket kan 

övergå till depression som i sin tur kan utvecklas till en förlossningspsykos.  

 

Livsvärld 

Enligt Wiklund (2003) kommer begreppet livsvärld från fenomenologin. Fenomenologi är 

läran om det som visar sig, den är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. 

Livsvärlden är den verklighet som vi lever i, men den är inte synonym med den fysiska 

verkligheten. Vi upplever den genom våra kroppar och ur detta perspektiv går inte värld och 

liv att skilja åt. Livsvärlden är således varken omvärlden eller vår subjektiva föreställning om 

världen, utan världen som vi lever den.  

 

Dahlberg, Segesten, Nyström och Fagerberg (2003) anser att ett livsvärldsperspektiv innebär 

att patientens vardagliga värld uppmärksammas. Det kan innebära att se, förstå, beskriva och 

analysera världen, eller i alla fall delar av den, så som den upplevs av patienten. Livsvärlden 

är det förhållningssätt som präglar vårt liv, där vi tar saker och ting för givna. Den är lika 

naturlig som luften vi andas. Det är här vi känner, tycker och tänker samt söker mening och 
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innehåll i livet. Livsvärldsperspektivet gestaltas av vårdarens intresse för patientens egen 

berättelse och livshistoria. Genom berättelsen kan vårdaren få tillgång till åtminstone vissa 

delar av patientens perspektiv på vad som erbjuder ett välbefinnande. Varje erfarenhet är unik. 

Innebörden i människors erfarenheter i livsvärlden har naturligtvis gemensamma strukturer 

som kan beskrivas, men det finns oändliga variationer på samma tema mellan olika personer. 

Människor är alltså samtidigt både lika och olika. 

 

Dahlberg et al. (2003) fortsätter med att förklara att när en person är deprimerad och förvirrad 

är sinnena ofta vidöppna och allt som försiggår runt omkring dem registreras. Det här innebär 

att man inte kan fokusera på en sak i taget utan så fort något nytt händer så tar man in detta i 

sin livsvärld. Tillfällig förvirring innebär också att upplevelsen av hela ens tillvaro är hotad. 

Hotet kan riktas mot en själv, mot ens nära och kära eller mot annat som är betydelsefullt i 

livet. En känsla av att vara hotad medför att känslor av skräck och ensamhet infinner sig (a.a).  

 

Sjukdomslidande 

Enligt Wiklund (2003) kan sjukdomslidande vara upplevelse av otillfredsställelse i livet. 

Försämrad livskvalitet inkräktar inte bara på enskilda aktiviteter utan också på livet som 

helhet. Människan försöker då hantera lidandet genom ett sökande efter balans och harmoni i 

tillvaron. Istället för att anstränga sig läggs energin på lugnare aktiviteter som till exempel att 

läsa. När människan söker balans blir hon mer uppmärksam på sin kropp. Då det inte går att 

bortse från att kroppen inte längre orkar på samma sätt som tidigare tar människan sina besvär 

på allvar. Sjukdomslidandet förknippas med människan livshållning. Upplevelsen av 

begränsning innebär för den aktiva, högpresterande människan ett hot mot den egna personens 

värde och identitet då man uppfattar detta som knutet till prestation. Smärtan och vetskapen 

om att man lider aktualiserar existentiella tankar och den egna döden kommer närmare och 

blir verkligare (a.a). Enligt Dahlberg et al. (2003) kan sjukdomslidande upplevas som 

ensamhet och ensamheten är existentiell, ingen upplevs kunna dela ens sjukdomslidande. 

Sjukdomslidandet kan också upplevas socialt när andra människor drar sig undan den sjuka. 

Med sjukdom kan också känslor följa av exempelvis hopplöshet, skuld, skam, saknad och 

osäkerhet.  
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Livslidande 

Wiklund (2003) säger att livslidandet berör hela människans liv och vår hållning till oss själva 

och vår verklighet. Livslidandet kan vara mer eller mindre påtagligt i människans liv, men det 

aktualiseras ofta då människan blir sjuk. Livslidandet handlar om en grundläggande hållning 

till livet där aktivitet, prestation och att göra rätt för sig intar en central roll. Enligt Eriksson 

(1994) berör sjukdom, ohälsa och olika situationer hela människans livssituation. Det 

självklara invanda livet kan rubbas och tas mer eller mindre plötsligt ifrån individen. 

Människan står inför ett lidande som innefattar hela hennes livssituation. Livslidande kan 

innebära allt från ett hot mot ens totala existens till en förlust av möjligheter att fullfölja olika 

social uppdrag. Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära att 

leva och att vara människa bland andra människor (a.a). Wiklund (2003) menar att 

livslidandet berör hela människans liv och vår hållning till oss själva samt vår verklighet. 

Livslidandet kan vara mer eller mindre påtagligt i människans liv, men det aktualiseras ofta då 

människan blir sjuk. Sjukdomslidandet är knutet till sjukdomens symtom och den begränsning 

sjukdomen medför, men livslidandet hänger samman med människans hela existens. 

Sjukdomen kan väcka frågor till liv, men de frågor som väcks fokuseras inte bara på 

sjukdomen och dess följder, utan de kan ha ett större perspektiv (a.a).  

 

Subjektiv kropp 

Enligt Dahlberg et al. (2003) så är den subjektiva kroppen människans tillgång till livet. Utan 

kropp finns det ingen värld och varje förändring i kroppen medför förändring i livet. Den 

subjektiva kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång och därför fylld 

av både minnen, erfarenhet, visdom och upplevelser. Den ses som en helhet, vilket betyder att 

människan ”har” inte sin kropp utan ”är” sin kropp.  Ur det vårdvetenskapliga perspektivet 

förklaras den subjektiva kroppen med att en förståelse för människans upplevelser av hälsa 

och ohälsa bör ses på ett unikt sätt (a.a).  

 

Lindwall (2004) säger att en förändring i den subjektiva kroppen kan vara på både gott och 

ont. Så länge människan är frisk glöms kroppen bort man tänker till exempel inte på hur man 

andas. När människan sedan blir sjuk eller utsätts för obehag såsom oro eller rädsla, påverkas 

inte bara skalet utan hela människan. Eriksson (1994) anser att när kroppen sviker så går den 

inte att lita på. Detta påverkar känslan av att kunna upprätthålla en kroppslig värdighet, 
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sjukdomen gör att människan blir främmande för sin kropp och börjar uppleva världen på ett 

nytt sätt. 

 

Merleau-Ponty (1997) menar att när en person lever i sin värld och är upptagen av sysslor, 

vänner eller minnen så kan personen sluta ögonen, försjunka i lust eller smärta och sluta sig i 

det anonyma liv som är grunden till ett personligt liv. Samtidigt som personen utestängs från 

den värld som hon lever i så öppnas en ny värld upp, en abstrakt värld. Kroppen är således 

personlighetens subjekt och det är genom den som personligheten tar form. 

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk utgångspunkt kommer studien att utgå från Benner och Wrubels 

omvårdnadsfilosofi. Begreppet välbefinnande används istället för hälsa, eftersom de anser att 

begreppet hälsa är förknippat med fysiologiska, objektiva upplevelser. Benner och Wrubel 

(1989) anser att välbefinnande innefattar den levda erfarenheten av hälsa, så som motsatsen 

innefattar den levda erfarenheten av sjukdomen. De ser människan som en helhet och att hälsa 

och sjukdom måste förstås som levd erfarenhet. Hälsa och välbefinnande måste ses som en 

helhet där begreppen omfattar hela människan, inte bara kropp, psyke eller själ. 

Välbefinnande definieras som överensstämmelse mellan en persons möjligheter och 

handlingar samt upplevd mening av hälsa. Välbefinnandet bygger på omsorg på känslan om 

att bli omhändertagen samt att veta att någon bryr sig om en. Eftersom välbefinnande är 

förkroppsligat sker erfarenheten av möjlighet inte genom kroppsförnekelse utan snarare 

genom att återfå tron på kroppens krafter. Enligt Benner och Wrubel (1989) kännetecknas 

människan av att hon lever i världen och förhåller sig till världen på ett meningsfullt sätt. De 

anser att människans reaktioner och beteende ligger till grund för förståelsen att kunna leva i 

världen. De upplevelser som leder till ett sammanbrott i en persons obehindrade och 

ohämmade funktion involverar hela människan. Sviktande hälsa är som regel en sådan 

situation eftersom många av de sidor av tillvaron som tagits för givna då faller bort. Kroppslig 

kunskap och bakgrundsförståelse räcker plötsligt inte till utan bryter samman vilket medför att 

upplevelsen ter sig stressande och hotfull. Stress är en oundviklig följd av att människan lever 

i en värld där det finns något som är betydelsefullt och där hon är engagerad i detta något 

genom sin omsorg. Många av de stressituationer som människan upplever kan vara svåra att 

bota eller förhindra. Dessutom är människan oupplösligt knuten till sin egen verklighet. 

Benner och Wrubel (1989) menar att omsorg är av naturen utåtriktad. Genom omsorg riktar 
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människan uppmärksamheten mot något utanför sig själv. Omsorgen ger därför människan 

möjlighet att skapa mening och innehåll i sitt liv. Men omsorgen har också sitt pris eftersom 

den utsätter människan för påfrestningar, stress och risker. Omsorg gör människan utsatt och 

sårbar eftersom engagemang i något eller någon inte bara innebär möjligheter utan också 

risker och begränsningar. Men eftersom omsorgen även styr vad som betyder något för en 

person, så är den styrande för vad vederbörande uppfattar som stressframkallande samt för 

vilka bemästringsmöjligheter som finns. Omsorg skapar alltså möjligheter (a.a).  

 

 

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att belysa kvinnans upplevelse av sin livsvärld i samband 

med förlossningsdepression.  

 

METOD 

Forsberg och Wengström (2003) menar att när en kvalitativ studie görs är ofta värden och 

värderingar relativa. Det innebär att samma verklighet eller text kan tolkas på flera sätt, men 

det innebär inte att vilka tolkningar som helst är rimliga. Tolkningen av data ska alltså ha en 

förankring i verkligheten och i texten som tolkas. Författaren måste ha bevis för att det hon 

hävdar i studien är rimligt tolkat. 

 

Denna studie baseras på två självbiografiska böcker och är en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. Inklusionskriterier var att böckerna skulle handla om kvinnor som genomlidit 

förlossningsdepression. Exklusionskriterier var tonåringar och litteratur som skrivits före 

1994.   

 

Sökord som användes var självupplevd, livsvärld, postpartum och förlossningsdepression. 

Böckerna valdes ut på två olika bibliotek: Blekinge Tekniska Högskola och Karlskrona 

Stadsbibliotek via bibliotekskatalogerna. Sökningen resulterade i tre böcker som passade 

sökorden, varav två av böckerna var författade i Förenta staterna och den tredje boken var 

författad i Sverige. Författarna valde de två amerikanska böckerna för den tredje boken 

handlade om förlossningspsykos vilket i nuläget inte var aktuellt.  
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Anledningen till att författarna valde att göra en skönlitterär studie är att efter artikelsökning i 

databaserna CINAHL, PsycInfo, Academic Search Elite och PubMed ansåg de att urvalet av 

vetenskapliga artiklar var otillräckligt. Dock har de i bakgrundsmaterialet valt att använda sig 

av de fåtal vetenskapliga artiklar som återfanns.  

 

De självbiografiska böckerna är Jag dödade mitt barn av Dr Carl Burak och Michele G 

Remington (1994) som i resultatet kommer att benämnas som Bok 1 och När regnet faller av 

Brooke Shields (2005) som benämns som Bok 2. 

 

Presentation av de valda böckerna: 

 

Jag dödade mitt barn av Dr Carl Burak och Michele G Remington  

Bok 1 handlar om Michele som drabbas av depression under sin graviditet. Depressionen 

utvecklades till en svår förlossningsdepression efter förlossningen. Michele anser sig vara 

värdelös. Hon tycker att hon inte kan ta hand om sitt eget barn hon blir handlingsförlamad och 

försöker att ta sitt eget liv med hjälp av tabletter. Tillsammans med den läkare som Michele 

kom i kontakt med då hon tagit livet av sin son samt försökt ta sitt eget liv, skrevs denna 

självbiografi.  

 

När regnet faller av Brooke Shields 

I Bok 2 får vi följa Brookes desperata försök att bli gravid genom fertilitetsbehandlingar. När 

hon äntligen lyckas så blir verkligheten inte som hon hade tänkt sig. Förlossningen blir 

traumatisk och hon kan inte knyta an till sin dotter. Hon drabbas av skuldkänslor för att hon 

inte har någon lust till att lära känna sitt barn. Hon växlar mellan känslor av likgiltighet och 

panik och vill tillbaka till sitt gamla liv. Brooke tar sig ur sin förlossningsdepression med 

hjälp av rutiner, medicinering och samtalsterapi. Sakta men säkert så vinner Rowan sin 

mammas hjärta och Brooke känner till slut det starka bandet mellan mor och dotter. Hon 

älskar sitt barn och vet att hon är älskad tillbaka. 

 

Analysmetoden 

Analysen inspireras av Graneheim och Lundman (2004) och det sätt de framställer en 

innehållsanalys i sin studie. De anser att en text alltid har olika meningar och läsaren får alltid 
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en föreställning om texten som kan tolkas på olika sätt. I kvalitativa analyser styr denna 

tolkning mycket av tillförlitligheten i diskussionen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

en grundläggande fråga för att genomföra kvalitativ innehållsanalys att bestämma om 

analysen ska fokusera på manifest eller latent innehåll. När innehållet tolkas med manifest 

ansats innebär det att beskriva innehållet med exakthet och utan egna tolkningar. Den latenta 

tolkningen innebär att forskaren tar upp det som ligger under ytan, det kan vara dolt i en text.  

 

Den här innehållsanalysen är av latent ansats och består av fem steg som används av de två 

författarna i analysarbetet. Hur analysmetoden används ses i Tabell 1. 

 

I det första steget lästes böckerna noggrant, enskilt, för att få en uppfattning om kvinnornas 

upplevelse av sin livsvärld under sin förlossningsdepression. Sedan lästes böckerna 

tillsammans ytterligare en gång för att reda ut vilken utgångspunkt studien skulle ha. 

I det andra steget valdes meningsbärande enheter ut även det gjordes enskilt. Dessa enheter 

jämfördes sedan gemensamt. Detta gjordes för att kontrollera om författarna uppfattat de 

meningsbärande enheterna likadant och att de överensstämde med studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna sammanställdes därefter i en tabell. I det tredje steget 

kondenserades de meningsbärande enheterna med stor noggrannhet för att inte tappa bort 

innebörden i texten. Efter det började kodningen av textinnehållet. Det fjärde steget innebar 

att dela upp koderna i subkategorier där hela den viktiga innebörden blev kvar. I det sista 

steget diskuterades innebörden i subkategorierna sinsemellan innan beslut togs om vilka 

kategorier som skulle användas.  

 

Etiskt övervägande 

Forsberg och Wengström (2003) menar att god etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig 

forskning. Inhämtning av ny kunskap ska alltid vägas mot kravet att skydda de inblandade 

individerna (a.a). De böcker som författarna valde till den här studien är publicerade och 

utgivna av bokförlag. Detta gör att allmänheten har möjlighet att använda materialet. 

Författarna till den här studien har för avsikt att behandla materialet i böckerna med respekt. 

 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter alltid beaktas vid etikprövningen, men samtidigt ska 
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hänsyn tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning. Människors välfärd 

ska ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov. 

 

RESULTAT 

Resultatdelen baseras på kategorier och subkategorier. Vi fann att fyra kategorier 

utkristalliserades av analysen. Den första kategorin var upplevelsen av förtvivlan. 

Subkategorierna här är Känslan av rädsla och känslan av sorg. Den andra kategorin är 

upplevelsen av att inte kunna älska sitt barn och subkategorierna här är känslan av tomhet och 

förvrängning av omvärlden. Den tredje kategorin är upplevelse av utanförskap och här är 

subkategorierna svartsjuka och skuld. Den fjärde kategorin är behov av att få veta med 

subkategorier att behov att hitta orsaker och behov av stöd.  

 

UPPLEVELSE AV FÖRTVIVLAN 

I analysen visade det sig att förtvivlan är en stor del av förlossningsdeprimerade kvinnors 

livsvärld. De upplevde sig lurade på känslan av moderslycka. De kände ingen samhörighet 

med sitt barn och de kände att deras liv var över. Denna upplevelse av förtvivlan kan visa sig 

genom gråtmildhet, rädsla både för sig själv och för de förbjudna tankar de kan ha om att 

skada sitt barn, samt genom mental förvirring. 

Känslan av rädsla 

”Min nuvarande verklighet var motsatsen till allt jag väntat mig, och jag längtade förtvivlat 

efter det släktskap och den glädje jag trott att jag skulle få uppleva som mor. // Jag var så 

förstörd av rädsla och mental tortyr att jag var blind för allt som hände utanför mitt eget 

huvud.” (Shields, 2005, s. 84). 

 

I Bok 2 var Brooke rädd. Hon kände att det var ett misstag att skaffa barn och var rädd för att 

hennes dotter skulle känna hennes brist på ömhet. Hon var rädd för att lämnas ensam med 

Rowan för hon visste inte om hon skulle kunna ta hand om henne. Hon var rädd för de 

märkliga lyckokänslor hon fick när hon tänkte på att bara gå ut genom dörren, fly, och aldrig 

komma tillbaka igen. Hon var rädd för ansvaret som automatiskt följde med ett litet barn, rädd 

för sina känslor och inte minst rädd för sig själv. 
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Även i Bok 1 så beskrev Michele sina känslor av rädsla. Också hon var rädd för att inte kunna 

ta hand om sitt barn. Hon beskrev rädslan av att inte kunna tänka klart samt rädslan av att inte 

ha förmågan att känna sig som en nybliven lycklig mamma. Hon var rädd för att ingen skulle 

förstå hennes känslor. Hon var vettskrämd.  

 

Michele upplevde under förlossningen en stor oro eftersom förlossningen drog ut på tiden. 

Joshua var livlös och behövde vård direkt så Michele fick inte ens se sin son. Hennes värsta 

farhågor hade besannats. Det var något allvarligt fel. 

 

Känslan av sorg 

”Varför grät jag mer än min baby? Här var jag, äntligen mamma till en underbar babyflicka 

som jag hade slitit så hårt för att få, och kände det som om mitt liv var över. Var fanns 

lyckan?” (Shields, 2005, s. 74). 

 

I Bok 2 höll Brooke på att drunkna i sorg. Hon längtade förtvivlat efter en sund och naturlig 

relation med dottern. Gråten tycktes aldrig ta slut och hon kände att det här var något annat än 

den känslosamhet och gråtmildhet som är normalt för nyförlösta kvinnor. Gråten blev hela 

hennes existens och hon kunde inte förklara vad som var fel.  

 

I Bok 1 försökte Michele spela den lyckliga modern men kände ingen glädje alls. Inte heller 

Michele kunde sätta ord på sina känslor. Hon satt bara och gungade långsamt fram och 

tillbaka med tårarna stilla rinnande ned för kinderna. Ingenting var värt något, hon ville bara 

ge upp, sova för alltid.  

 

UPPLEVELSE AV ATT INTE KUNNA ÄLSKA SITT BARN 

Analysen visade även en annan sida av förlossningsdepression. Den visade hur känslolöst 

kvinnorna kan agera i sin sjukdom. De ville inte vara tillsammans med sina barn, de älskade 

inte barnen och de kände sig inte som en mamma. Denna känsla av att ingenting spelar någon 

roll, att tillvaron saknar värde, att inget framtidshopp finns, kan göra att kvinnan tar till 

drastiska åtgärder. 
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Känslan av tomhet 

”Det värsta med den där torsdagseftermiddagen var mina känslor gentemot Josh. Så snart jag 

klev in genom dörren insåg jag att jag inte kunde älska honom, att jag inte ville vara med 

honom.” (Burak & Remington, 1994, s. 83) . 

 

I Bok 1 kände Michele ingenting för sitt barn. Hon orkade inte bry sig om någonting och allt 

var tomt. Hon försökte ge sken av att engagera sig i sin son men var helt enkelt inte 

intresserad av honom. Michele hade alltid haft en naturlig förmåga att ta hand om sina 

vänners barn därför var denna avsaknad av varma känslor för sin egen son så svår att förstå. 

Michele trodde att Joshua inte riktigt var som andra barn och hon insåg att hon inte kunde 

älska honom. Michele ville aldrig skada sin son men hon kunde inte tänka sig att vara 

tillsammans med honom.  

 

I Bok 2 kände Brooke ingen samhörighet med sin dotter. Hon hade alltid trott att ett speciellt 

band skulle knytas mellan henne och hennes barn och nu kände hon sig inte ens besläktad 

med dottern. Hon blev inte irriterad över Rowans gråt eftersom hon inte ens registrerade den. 

Hon visste djupt inne att hon måste älska Rowan som ju trots allt var hennes dotter, men det 

hjälpte inte. Hon kände helt enkelt ingenting. Brooke tyckte det var konstigt med denna 

känslolöshet eftersom hon så länge hon kunde minnas alltid hade älskat barn. Hon hade inte 

kunnat låta bli att ta upp sina vänners barn och krama om dem.   

 

Förvrängning av omvärlden 

”Under veckorna före Joshuas död hade Micheles depression uppenbarligen förvrängt 

hennes bild av omvärlden. Hennes förhållande till sin son hade varit känslolöst, hon hade 

inget förtroende för sig själv som mor, hennes egen existens hade inget värde och hon hyste 

inget hopp inför framtiden.” (Burak & Remington, 1994, s. 124). 

 

I Bok 1 upplevde Michele sig själv som en marionettdocka. Hon var orkeslös och lät sin 

omgivning styra hennes liv. Förhållandet till sonen hade varit känslolöst och tomt. Hon hade 

inget förtroende för sig själv som mor. Hon upplevde att hennes egen existens inte hade något 

värde. Det fanns inget hopp inför framtiden. Hon hade problem med att sova och brydde sig 
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inte om mat vilket i sin tur gjorde att hon kände sig förlamad både till kropp och till sinne av 

sin brist på energi. Hon hörde en inre röst tala till sig. Rösten sade att hon var värdelös och att 

alla skulle ha en bättre tillvaro utan henne. Ibland upplevde Michele att hon endast såg 

världen som fans rakt framför henne. Tunnelseendet gjorde henne blind för omgivningen som 

kändes dimmig, svag och otydlig. Här finns en varelse som hon tyckte sig se. Den liknade en 

människa, fast hade inga detaljer. Den inre röst som ekade inuti henne tillhörde denna varelse. 

Desto mer hon kämpade emot varelsen, desto starkare blev den. Den släckte allt hopp inom 

henne. Den dag då Michele så tragiskt dödade sin son och sedan därefter försökte ta sitt egna 

liv, var den inre rösten väldigt stark och dominant. Det var den som uppmanade henne att 

hämta pistolen. Hon försökte in i det sista att ignorera rösten och stå emot. Men den var 

alldeles för krävande och till slut segrade den. Idag minns Michele själv ingenting av 

händelseförloppet.   

 

I Bok 2 kunde Brooke i sin fantasi se hur Rowan flög genom luften och slog i väggen. Hon 

hade ingen önskan att skada sitt barn men hon var skräckslagen av bilden i sitt huvud. När 

Brooke var ute och körde greps hon av en obehaglig känsla av att hon skulle köra in i en mur 

vid sidan av vägen och krocka bilen. Eftersom Rowan satt i baksätet så kunde Brooke inte 

förmå sig till detta eftersom hon inte ville skada Rowan, själv längtade hon efter att få slungas 

ut genom bilens vindruta. 

 

UPPLEVELSE AV UTANFÖRSKAP 

I analysen beskrev kvinnorna sitt utanförskap som svartsjuka och skuld. De kände att deras 

egna män hade bättre hand med barnen samt att deras vänner och anhöriga skötte om och 

hanterade barnen på ett bättre sätt än de själva gjorde. 

 

Svartsjuka 

”Joshua vaknade tio minuter efter det att Barbara hade kommit, som om han kände på sig att 

någon som verkligen kunde ta hand om honom fanns i närheten. Hon frågade om hon fick 

hålla honom och jag sa ”visst”. Det gjorde ont att se hur lätt han lät sig tröstas av henne. 

När jag lyfte upp honom fortsatte han ofta att gråta. Jag var faktiskt svartsjuk.” (Burak & 

Remington, 1994, s. 99). 
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I Bok 1 kände Michele svartsjuka gentemot sin väninna Barbara som hade en naturlig hand 

med barn. Michele satt och tittade på när Barbara bytte blöja på Joshua. Hon tyckte det var så 

uppenbart att väninnan var duktigt och hon själv var oduglig. Michele blev även svartsjuk på 

sin make Jeff när han tog hand om Joshua. Det verkade som om Jeff hade en lugnande 

inverkan på honom.   

 

I Bok 2 kände Brooke också svartsjuka gentemot sin man. Vid förlossningen förlorade 

Brooke mycket blod och läkarna hade full koncentration på att rädda hennes liv. Detta 

resulterade i att Brooke inte fick hålla Rowan i famnen utan den första kontakten med dottern 

fick hennes man. Brooke tittade med avund på Chris som höll Rowan och kände att hon ville 

vara i hans ställe. Var detta hennes belöning? Hon tänkte på allt som hon tvingats gå igenom 

med fertilitetsbehandlingar och den utdragna förlossningen och nu fick hon inte njuta av 

resultatet och möjlighet att glädjas med maken.  Även i deras fall så föll det sig naturligt för 

Chris att ta hand om dottern. Rowan kände sig lugn i hans sällskap och det verkade så lätt. 

 

Skuld 

”Varför längtade jag inte efter att ha Rowan i famnen? Jag hade otroligt dåligt samvete för 

att jag ville ha tillbaka mitt gamla liv och längtade också förtvivlat efter att få vara en lycklig, 

kärleksfull och närvarande mamma. Allt kändes fel och totalt hopplöst. Det faktum att jag haft 

så svårt att bli gravid var kanske naturens sätt att tala om för mig att jag inte skulle ha barn.” 

(Shields, 2005, s. 98). 

 

I Bok 2 hade Brooke skuldkänslor för att hon ville ha tillbaka sitt gamla liv och ville tillbaka 

till sin karriär. Mot sin man kände hon också skuldkänslor för han fick bära hela lasset med 

blöjbyte och allt annat som en bebis medför hennes avsaknad av känslor gentemot Rowan 

hade tagit hårt på honom. Hon undrade hur hon kunde åsamka mannen hon älskade sådan 

sorg, smärta och förvirring. Hon undrade hur hon kunde göra så mot sin familj. Under sin 

sjukdomsperiod fick Brooke många ”livlinor” kastade till sig som hon inte fångade. Som kan 

nämnas de telefonnummer till kvinnor som också hade drabbats av förlossningsdepression. 

Hon tog aldrig kontakt med dem vilket gjorde henne skuldmedveten då hon kände att hennes 

lidande kanske hade kunnat bli kortare genom att tala med kvinnor i samma situation. Brooke 
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hade även skuldkänslor gentemot Rowan. Hon var rädd att Rowan skulle få men för livet på 

grund av att Brooke inte kunde knyta an och bristen av värme till sin dotter.  

 

I Bok 1 kände Michele att hon tvingade sig att fungera för hon såg att maken Jeff var orolig 

och trött och hon kände att hon var honom till last. Hon var trött på att vara beroende av andra 

som hade sina egna liv att leva. Hon kände att det var hennes fel att hennes mamma var ledsen 

och grät. Micheles kände skuldkänslor över att hon inte orkade bry sig om sin son och att hon 

inte kunde älska sin son som hon hade väntat så ivrigt på.  Michels skuldkänslor var av en helt 

annan dimension än Brookes i Bok 2 eftersom Michele dödade sitt barn. Hon undrade hur hon 

skulle kunna gå vidare i sitt liv. 

 

BEHOV AV ATT FÅ VETA 

Analysen visar även hur kvinnorna försökte finna svar på varför just de drabbats av 

förlossningsdepression. De kände sig ensamma i sin sjukdom och ville få klarhet i sina 

förvirrade tillstånd. Därför försökte de att hitta samband med vad som hade hänt dem tidigare 

i livet för att se om sjukdomen hade kunnat undvikas om de agerat annorlunda. 

 

Behov av att hitta orsaker 

”Har du haft premenstruella problem? //Mycket deprimerad, energin försvann successivt. 

Ville vara ensam. //Blev irriterad för minsta lilla. Kände lust att gå lös på något eller till och 

med någon. Ville dö. //Om du hade läst det du läst nu innan jag fick Joshua, skulle du ha 

varnat mig för postpartum depression då?”  (Burak & Remington, 1994, s. 170-171). 

 

I Bok 1 hade Michele skrivit dagbok om sina premenstruella besvär enligt uppmaning från sin 

dåvarande läkare. När hon blev gravid hade hon på grund av flytt bytt läkare och därför blev 

det ingen uppföljning av hennes dagboksanteckningar. Hon visade sina anteckningar för den 

läkare som hjälpte henne efter tragedin. Han ansåg att om dessa anteckningar hade 

framkommit under hennes graviditet så kanske förlossningsdepressionen hade kunnat 

undvikas. 

 

I Bok 2 upplevde Brooke att hon under en femårs period råkade ut för en rad livsavgörande 

händelser. Hon genomgick en skilsmässa och gifte sedan efter en tid om sig på nytt. Hon 
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genomgick en rad fertilitetsbehandlingar men råkade ut för ett antal missfall. En nära vän som 

varit som en bror för henne tog livet av sig. Hennes far dog tre veckor innan dotterns födelse. 

Brooke och hennes man hade precis hunnit flytta till en ny våning. Förlossningen upplevdes 

traumatisk efter många timmers värkar som till sist ledde till ett kejsarsnitt. Med hänsyn till 

alla dessa jobbiga och påfrestande händelser, menar Brooke själv att hon borde ha blivit 

varnad av läkarna för att hon låg i riskzonen för att utveckla förlossningsdepression.  

 

Behov av stöd 

”Jag började känna det som om jag var en av få kvinnor som upplevt det här och som om att 

det var något som man inte tillstod att man varit med om. //Ju mer jag delade med mig av min 

historia och frågade om deras, eller närståendes, upplevelser, desto mer började människor 

öppna sig.” (Shields, 2005, s. 144-145). 

 

I Bok 2 kände Brooke sig väldigt ensam i sin förlossningsdepression. Hon försökte därför ta 

reda på hur andra kvinnor såg på sjukdomen genom att öppet berätta hur hon själv tyckte och 

tänkte. De första kvinnorna som hon pratade med var ytliga bekanta och deras respons var 

inte var hon hade väntat sig. De slog ifrån sig med argumenten att det bara var trötthet och att 

hormonerna var i olag eftersom något så fruktansvärt som förlossningsdepression inte 

drabbade sådana som de. Brooke ville inte nöja sig med detta. Därför sökte hon upp andra 

mammor och var ännu mera uppriktig och delade med sig av sina upplevelser av sjukdomen. 

Nu började hon märka en förändring i kvinnornas respons. De började att dela med sig av sina 

egna eller sina anhörigas erfarenheter. Brooke blev chockad av hur många kvinnor som hade 

haft det lika svårt som hon själv och ändå hade hon upplevt sig ensam i sin sjukdom. 

 

I Bok 1 märker Micheles läkare, Dr Burak, en markant ökning i remitteringar gällande 

förlossningsdepression efter Micheles tragedi. Det var som om sjukvården hade vaknat ur en 

lång sömn och började agera. Innan Micheles händelse fanns det läkare som kanske hade ställt 

frågan om hur kvinnan mådde psykiskt, men det var inte många som följde upp svaren. Därför 

fanns det många kvinnor som inte hade fått hjälp med sin förlossningsdepression.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes till studien är en litteraturstudie baserad på skönlitterära böcker. Valet 

gjordes för att få en möjlighet att sätta sig in i kvinnornas livsvärld och deras upplevelse av 

sin sjukdom. Resultatet i studien baserades på två självbiografiska böcker som beskrev 

upplevelsen av kvinnornas livsvärld under deras sjukdomsperiod. Enligt van Manen (1997) 

utgör biografier ett utmärkt material för analyser i syfte att beskriva hur människor upplever 

världen. De innehåller ofta sådana detaljerade och frikostigt beskrivna händelser att de blir 

intressanta att läsa även med ett vetenskapligt intresse.  

 

De tre böckerna vi hittade med hjälp av våra sökord lästes individuellt. Av dessa valdes två ut 

som passade vårt syfte, dessa var översatta till svenska med ursprungsspråk engelska. 

Anledningen till att dessa två böcker med utländskt ursprung valdes, var att tillräckligt med 

svensk självbiografisk litteratur inte fanns. Fördelen med självbiografiska böcker är att man 

får inblick i kvinnornas livsvärld och att böckerna är fulla med citat. Nackdelen med att 

analysera skönlitterära böcker är att det är tidskrävande att sätta sig in i textinnehållet och 

risken finns att man missar något väsentligt. I den ena av böckerna har kvinnan tagit hjälp av 

den läkare som hon kom i kontakt med efter tragedin. I den andra boken står endast av 

kvinnan själv som författare.  

 

Analysmetoden som användes var en innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). Denna ansågs vara mest lämpad för det här sättet att analysera en text. 

Analysmetoden baseras på fem steg som används systematiskt. Dessa fem steg leder fram till 

subkategorier och kategorier. Eventuellt kan även teman användas, men eftersom Graneheim 

och Lundman inte anser det vara nödvändigt så valde författarna bort dem. 

 

 Problem uppstod under formuleringen av lämpliga subkategorier och kategorier, men detta 

löstes genom att omvärdera koderna och skapa nya subkategorier. Böckernas översättning kan 

vara ett problem för det kan resultera i feltolkningar. Även vi som författare till studien kan 

misstolka kvinnornas upplevelser och hade samma material analyserats av någon annan hade 

säkert resultatet sett annorlunda ut.  
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En empirisk studie hade kunnat göras om mer tid hade funnits. Enligt Widerberg (2002) 

betyder empiri insamlade erfarenheter (a.a). Empiriska studier är baserade på oreflekterade 

och impulsiva svar i intervjuer medan litteraturstudier på självbiografiska böcker är mer 

välformulerade och mer reflekterande i sin text. Van Manen (1997) menar om att de 

personliga upplevelserna blir mer reflekterande om de skrivs ner, än om intervjuer skulle 

genomföras (a.a). En annan aspekt till att en empirisk studie hade varit svår att genomföra är 

att kvinnorna måste få förtroende för den som intervjuar.  

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat visar det sig att kvinnorna i böckerna lider svårt över att inte känna sig som 

mammor. Deras föreställning om moderskapet stämmer inte alls överens med verkligheten. Så 

länge de kan minnas så har ett barn funnits med i bilden om hur deras familj ska se ut och nu 

har förlossningsdepressionen tagit drömmen ifrån dem. Sjukdomen gör så att deras känslor 

växlar från allt mellan förtvivlan och känslolöshet. Trots att de har längtat så mycket efter sina 

barn under graviditeten så känns det nu som om deras liv är över. Det går till och med så långt 

att den ena kvinnan dödar sin son och den andra kvinnan fantiserar om hur hennes dotter 

flyger in i en vägg. Att insjukna i förlossningsdepression är nog bland det värsta som kan 

hända en kvinna. Men värst är det kanske för hennes familj och anhöriga, för kvinnan är väl 

inte alltid så medveten om omvärlden i sin sjukdom. Kvinnorna upplever nog bara känslan av 

att allting är fruktansvärt fel och vet säkert inte hur de ska kunna ställa allt till rätta. Det är då 

de behöver sina anhörigas omsorg. Detta beskriver Benner och Wrubel (1989), då de menar att 

personlig omsorg innebär att den närstående upplever engagemang i den levda världen och att det 

är känslorna som möjliggör det. De menar att känslorna möjliggör igenkännande av olika 

situationer och knyter den närstående till situationen. 

 

 Enligt Cullberg (2003) så har vissa kvinnor en slags föreställning om hur hennes barn 

kommer att bli. När sedan verkligheten inte överensstämmer med hennes inre bild så rasar 

hennes värld och desperationen infinner sig. Det fanns inte med i beräkningen att barnet 

skulle skrika, gråta på nätterna och stjäla hennes nattsömn. Dessa upplevelser av besvikelse, 

otillräcklighet och känslan av att inte räcka till kan bli en svår konflikt för kvinnan att lösa. 

Det kan till och med gå så långt att kvinnan i sin förtvivlan skadar sitt barn. Leung et al. 

(2004) håller med om att stressen som ett nyfött barn för med sig kan resultera i frustration, 

känsla av misslyckande, hjälplöshet och förtvivlan. Enligt Benner och Wrubel (1989) kan 
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många av de stressituationer som människan upplever vara svåra att bota eller förhindra. 

Dessutom är människan oupplösligt knuten till sin egen verklighet. Leung et al (2004) 

fortsätter att beskriva känslan av att vara så trött, att bara vilja sova men inte kunna på grund 

av att barnet gråter och måste bäras omkring. Att bli mer och mer nervös och orolig och till 

slut inte ens kan slappna av och ännu mindre somna för att man är alldeles för uppjagad. Beck 

(1992) beskriver förlossningsdepression som en levande mardröm där okontrollerbara 

ångestattacker, förtärande skuldkänslor och oroväckande tankar avlöser varandra. Känslan av 

att kunna göra illa sig själv eller sitt barn är stark. 

 

Kvinnorna i böckerna fortsätter att beskriva sina känslor av förtvivlan. De beskriver den som 

mental tortyr. Sorg som är så stark att ingenting längre spelar någon roll. Desperation som gör 

dem handlingsförlamade och tillåter de förbjudna tankarna att komma fram. Tankar florerar 

som får dem att känna att barnen var ett misstag, att de aldrig borde ha kommit in i kvinnans 

liv. Förlossningsdepression är en sjukdom som gör att kvinnor som drabbas inte får möjlighet 

att njuta av sina barn. Barnen blir istället ett störande moment i deras livsvärld. Kvinnornas 

värld kan bli fylld av förtvivlan som gör att de ständigt gråter och tycker att ingenting är 

värdefullt. Gråt som kan pågå dygnet runt, som aldrig tar slut, som ger dem känslan av att 

ingenting är något värt. Cullberg (2003) säger att det är en flytande gräns mellan sorg och 

depression, liksom det är mellan rädsla och ångest. 

 

 Seyfried och Marcus (2003) håller med om att den här sjukdomen inverkar oerhört mycket på 

det dagliga livet, så mycket att kvinnan helt kan sluta fungera och även förlora förmågan att 

tänka klart. Dahlberg et al. (2003) säger att när en människa är tillfälligt förvirrad så kan 

känslan av att hela ens tillvaro är hotad bli stark. Då kan känslor av skräck och ensamhet 

infinna sig och det som vi tidigare har funnit självklart blir plötsligt hinder som måste 

övervinnas. Benner och Wrubel (1989) säger att när människans hälsa sviktar så kan mycket 

av det man har tagit för givet försvinna. Kroppslig kunskap och saker som tidigare har varit 

självklara försvinner och situationen blir stressande och hotfull istället. 

 

I resultatet kom det fram att kvinnorna upplevde ett utanförskap under sin förlossning. De 

kände att ingen hade tid att förklara vad som skedde runt omkring dem. De var helt utlämnade 

och hade ingen kontroll över sin situation. Av olika anledningar så missar dessa två kvinnor 

den första kontakten med sina barn. Detta kanske inte var den utlösande faktorn till deras 

depression, men det kan ha varit en stor bidragande orsak. Cullberg (2003) säger att den tidiga 
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kontakten mellan mamma och barn har stor betydelse för den senare närheten. Mammans 

tidiga kontakt med barnet ska ha så liten störning som möjligt. Annars kan känslan av att ha 

gått miste om något viktigt växa sig stark hos mamman och skuldkänslor samt upplevelsen av 

att vara en dålig mamma kan uppkomma. Enligt Benner och Wrubel (1989) kan upplevelser 

som leder till ett sammanbrott involvera hela människan. Nystedt (2005) håller med om att 

lidandet vid en utdragen förlossning kan upplevas som ett sammanbrott. Det kan liknas vid att 

plötsligt bli akut sjuk eller att befinna sig i ett livshotande tillstånd med fara för sitt eget och 

sitt barns liv.  

 

I resultatet kan vi även ta del av kvinnornas känslor eller snarare brist på känslor för deras 

barn. De berättar om att de inte har något intresse för barnen, de vill inte vara tillsammans 

med dem och de känner sig inte på något sätt besläktade med dem. De har inte förmågan att 

älska sina barn. Förlossningsdeprimerade kvinnors känslor kan i detta skede tyckas vara 

förvirrade, men i själva verket så är de ytterst rationella. Kvinnornas tankar om självmord, hur 

de ska bli av med sitt barn eller bara gå ut genom dörren och fly är mycket genomtänkta och 

välplanerade. Däremot att genomföra de enklaste sysslor som till exempel att laga till en 

måltid eller att städa klarar inte dessa kvinnor. Benner och Wrubel (1989) menar att eftersom 

välbefinnande är förkroppsligat sker erfarenheten av möjlighet inte genom kroppsförnekelse 

utan snarare genom att återfå tron på kroppens krafter. Enligt Beck (1992) så kan känslorna 

under en förlossningsdepression förklaras som om att livskvalitén har försvunnit, allt känns 

tomt och ingenting har längre någon betydelse. 

 

Cullberg (2003) beskriver sjukdomen som att inte ha någon ork till någonting. Tankarna är 

fyllda av självförakt, framtiden är utan hopp och omvärlden är meningslös. Upplevelsen av att 

vara känslolös, att inte kunna uppleva någonting utanför sig själv är ofta mycket smärtsam. En 

kraftig minskning av vardagliga aktiviteter är vanligt, att stiga upp ur sängen är ett svårt 

beslut, likasom att äta och träffa människor. Alla rörelser och reaktioner blir långsammare och 

självmordstankar är mycket vanliga. Dennis et al. (2004) säger att förlossningsdepressionen 

kan ge känslor som instabilitet, ångest, förvirring och skuld. Även här nämner de 

självmordstankar som mycket vanliga.  

 

Det kom även fram i resultatet att ensamheten är en stor del av förlossningsdeprimerade 

kvinnors livsvärld. De vet att det måste finnas andra som är drabbade, men att få andra 

kvinnor att prata om den här sjukdomen är inte lätt. Det ligger en slags skam i att erkänna att 
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man inte alltid är en perfekt mamma. Spädbarnstiden är inte en dans på rosor, problem kan 

verkligen uppstå och små barn kan vara besvärliga ibland. Detta är något som en mamma inte 

gärna håller med om. Kvinnorna i böckerna är även rädda för att ingen ska ta dem på allvar 

när de delar med sig av sina tankar eller att ingen ska förstå dem, när de försöker förmedla 

sina upplevelser. Enligt Beck (1992) så upplever många kvinnor med förlossningsdepression 

att de lever i en mardröm, där ingen förstår dem. Deras känsla av ensamhet förstärks genom 

att deras män, vänner eller bekanta inte kan sätta sig in i deras situation.  

 

Leung et al. (2005) beskriver nyblivna, förlossningsdeprimerade mammors upplevelser som 

en känsla av ensamhet och hjälplöshet. De kände det som om de måste handskas med alla 

problem på egen hand utan någon hjälp från sin make eller anhöriga. Enligt Benner och 

Wrubel (1989) bygger välbefinnandet på omsorg, på känslan om att bli omhändertagen samt 

att veta att någon bryr sig. Eriksson (1994) skildrar ensamheten som att vara utestängd ur all 

gemenskap och detta kan innebära ett svårt lidande. Även upplevelsen av att inte bli tagen på 

allvar kan också det orsaka ett lidande.  

 

SLUTSATS 

Studiens resultat leder till slutsatsen att livsvärlden förändras för kvinnor som drabbats av 

förlossningsdepression. Dessa kvinnor upplever ett utanförskap i sin sjukdom som ger dem en 

känsla av oduglighet och ensamhet. Därför är det viktigt för kvinnans make och övriga familj 

att försöka uppmuntra och stötta kvinnan genom sjukdomsperioden. Resultatet visar även att 

kvinnorna inte har förmåga att älska sina barn under sjukdomsperioden. Här är det viktigt att 

förstå att förlossningsdeprimerade kvinnors känslor för sina barn förändras efter deras 

tillfrisknande.  

 

Under studiens gång har en del tankar väckts hos författarna angående sjukdomen 

förlossningsdepression. Vi skulle vilja se att fler studier genomförs om hur kvinnan egentligen 

upplever sin förlossningsdepression men även hur hennes make och övriga familj upplever 

den. Eftersom kvinnor med förlossningsdepression inte riktigt har insikt om sin sjukdom och 

känner sig värdelösa så är det viktigt att fler får kunskap om sjukdomen. Vi skulle även vilja 
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se fler studier om mötet mellan den sjuka kvinnan och vårdpersonalen görs, så att vi kan bli 

bättre på att bemöta dessa kvinnor i vår yrkesroll som sjuksköterska.  

 

Vi i sjukvården behöver bli bättre på att uppmärksamma de små tecknen på att någonting är 

fel. Alla kvinnor som föder barn borde få stanna några dagar extra på BB för observation, för 

då finns det en större möjlighet att observera mamman. På utskrivningssamtalen borde mer 

uppmärksamhet läggas på mamman och inte bara på barnets hälsa. Även på efterkontrollerna 

behövs mer fokus på mamman, men här i Sverige är vi ändå bland de främsta i världen på att 

uppmärksamma mammans mentala hälsotillstånd. Om dessa åtgärder genomfördes så hade 

många kvinnor kunnat hjälpas innan förlossningsdepressionen bröt ut och mycket lidande 

hade kunnat undvikas både för kvinnan, barnet och deras anhöriga. 
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TABELL 1. Exempel på analyssteg 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Min nuvarande 

verklighet var motsatsen 

till allt jag väntat mig, 

och jag längtade 

förtvivlat efter det 

släktskap och den glädje 

jag trott att jag skulle få 

uppleva som mor. //Jag 

var så förstörd av rädsla 

och mental tortyr att jag 

var blind för allt som 

hände utanför mitt eget 

huvud.” (Shields, 2005, 

s. 84).  

Brooke 

förväntade sig 

något annat. 

Hon längtar 

förtvivlat efter att 

känna sig som en 

mor. Hon var 

rädd, kände sig 

mentalt torterad 

och var blind för 

omvärlden. 

 

Annan 

förväntan. 

Längtar 

förtvivlat. 

Känner rädsla 

och mental 

tortyr. 

Känslan av 

rädsla. 

Upplevelse 

av 

förtvivlan. 

”Varför grät jag mer än 

min baby? Här var jag, 

äntligen mamma till en 

underbar babyflicka som 

jag hade slitit så hårt för 

att få, och kände det som 

om mitt liv var över. Var 

fanns lyckan?” (Shields, 

2005, s. 74). 

 

Brooke gråter mer 

än sitt barn.  

Hon var äntligen 

mamma till en fin 

dotter efter alla 

besvär, men det 

kändes som 

hennes liv var 

över.  

Gråter 

mycket. 

Besvärligt.  

Livet var 

över. 

Känslan av 

sorg. 

Upplevelse 

av 

förtvivlan. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Det värsta med den där 

torsdagseftermiddagen 

var mina känslor 

gentemot Josh. Så snart 

Michele insåg att 

hon inte kunde 

älska Josh. Hon 

ville inte ens vara 

Inga känslor. 

Vill inte. 

 

Känslan av 

tomhet. 

Upplevelse 

av att inte 

kunna älska 

sitt barn. 
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jag klev in genom dörren 

insåg jag att jag inte 

kunde älska honom, att 

jag inte ville vara med 

honom.”  (Burak & 

Remington, 1994, s. 83). 

med honom.  

”Under veckorna före 

Joshuas död hade 

Micheles depression 

uppenbarligen förvrängt 

hennes bild av 

omvärlden. Hennes 

förhållande till sin son 

hade varit känslolöst, 

hon hade inget 

förtroende för sig själv 

som mor, hennes egen 

existens hade inget värde 

och hon hyste inget hopp 

inför framtiden.” (Burak 

& Remington, 1994, s. 

124). 

Micheles 

depression 

förvränger hennes 

bild av 

omvärlden. Hon 

har ett känslolöst 

förhållande till sin 

son. Hon har 

inget förtroende 

för sin 

modersroll. Hon 

saknar 

existentiellt värde 

och har inget 

framtidshopp. 

Förvrängd 

bild.  

Känslolöst 

förhållande. 

Inget 

förtroende. 

Inget värde. 

Framtidshopp

et borta. 

Förvrängning 

av 

omvärlden. 

Upplevelse 

av att inte 

kunna älska 

sitt barn. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Joshua vaknade tio 

minuter efter det att 

Barbara hade kommit, 

som om han kände på sig 

att någon som verkligen 

kunde ta hand om honom 

fanns i närheten. Hon 

frågade om hon fick 

hålla honom och jag sa 

”visst”. Det gjorde ont 

Michele har 

känslan av att 

Joshua känner sig 

lugn med andra. 

Hon tror att 

Barbara är bättre 

på att ta hand om 

och att trösta 

honom. Michele 

känner sig 

Tror att andra 

tar bättre 

hand om 

Joshua. 

Svartsjuka. Upplevelse 

av 

utanförskap. 
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att se hur lätt han lät sig 

tröstas av henne. När jag 

lyfte upp honom fortsatte 

han ofta att gråta. Jag 

var faktiskt svartsjuk.” 

(Burak & Remington, 

1994, s. 99). 

svartsjuk. 

”Varför längtade jag 

inte efter att ha Rowan i 

famnen? Jag hade 

otroligt dåligt samvete 

för att jag ville ha 

tillbaka mitt gamla liv 

och längtade också 

förtvivlat efter att få vara 

en lycklig, kärleksfull 

och närvarande mamma. 

Allt kändes fel och totalt 

hopplöst. Det faktum att 

jag haft så svårt att bli 

gravid var kanske 

naturens sätt att tala om 

för mig att jag inte skulle 

ha barn.” (Shields, 

2005, s. 98). 

Brooke har dåligt 

samvete för att 

hon vill ha 

tillbaka sitt gamla 

liv. Hon längtar 

efter att känna sig 

som en riktig 

mamma. Hon 

tycker att allt 

känns fel och 

hopplöst. 

Dåligt 

samvete. 

Ingen riktig 

mamma. Allt 

känns fel. 

Skuld. Upplevelse 

av 

utanförskap. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Har du haft 

premenstruella problem? 

//Mycket deprimerad, 

energin försvann 

successivt. Ville vara 

ensam. //Blev irriterad 

för minsta lilla. Kände 

Premenstruella 

problem. 

Depression, ingen 

energi, ville vara 

ensam, irritation, 

ville skada någon, 

ville dö. Hade 

PMS- 

problem. 

Depression. 

Kunnat 

stoppas? 

Behov av att 

hitta orsaker. 

Behov av att 

få veta. 
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lust att gå lös på något 

eller till och med någon. 

Ville dö. //Om du hade 

läst det du läst nu innan 

jag fick Joshua, skulle du 

ha varnat mig för 

postpartum depression 

då?” (Burak & 

Remington, 1994, s. 170-

171). 

 

postpartum 

depressionen 

kunnat hindras att 

utvecklas? 

”Jag började känna det 

som om jag var en av få 

kvinnor som upplevt det 

här och som om att det 

var något som man inte 

tillstod att man varit med 

om. //Ju mer jag delade 

med mig av min historia 

och frågade om deras, 

eller närståendes, 

upplevelser, desto mer 

började människor 

öppna sig. Eftersom jag 

talade så uppriktigt om 

min skrämmande 

upplevelse började folk 

snart säga saker som -Åh 

jag var riktigt illa 

däran.” (Shields 2005, 

s.144-145). 

Ingen annan 

upplevt 

förlossnings- 

depression. 

Förnekar 

sjukdom. Hon 

delade med sig av 

sina känslor då 

fick hon veta 

andras känslor. 

Ensam. 

Förnekelse. 

Delar med 

sig. De 

öppnade sig.  

Behov av 

stöd. 

Behov av att 

få veta. 

 

 




