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Bakgrund: En förlossningsdepression är en sorts depression som drabbar var 
åttonde nyförlöst kvinna successivt inom de tre första månaderna till ett år. 
Kvinnans förlossningsdepression är inte endast ett problem för kvinnan själv utan 
även för hela familjen. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors 
upplevelser av att insjukna i en förlossningsdepression närmaste året efter 
förlossningen. Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats och 
grundas på två självbiografiska böcker, där kvinnorna berättar om sina upplevelser 
av sin förlossningsdepression. Resultat: Innehållsanalysen av de två böckerna 
resulterade i sex kategorier; förtvivlan och rädsla, upplevelsen av att inte kunna 
älska barnet, skuld, bristande självkänsla, avundsjuka och självmordstankar. 
Slutsats: Slutsatsen är att fler kvinnor drabbas av en förlossningsdepression än vad 
som är allmänt känt. När en kvinna drabbas av en förlossningsdepression så 
förändras hela hennes livsvärld. Det är viktigt att ha kunskap och förståelse för 
kvinnornas upplevelser av att insjukna i en förlossningsdepression. 
Uppmärksammas kvinnans situation tidigt, kan kvinnorna få bättre hjälp och 
mamma-barn-relationen hinner inte försämras. Dessutom minskar risken att 
förlossningsdepressionen leder till en förlossningspsykos. 
 
Nyckelord: Förlossningsdepression, Litteraturstudie, Livsvärld, 
Postpartumdepression, Självbiografi, Upplevelse. 
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INTRODUKTION  
 
 
Drygt var åttonde nybliven mamma insjuknar i en förlossningsdepression efter 
förlossningen. Om förlossningsdepressionen blir långvarig kan den få negativa 
följder för barnets utveckling, den nyblivna mammans välbefinnande och för 
föräldraparets relation (Wickberg & Hwang 2003).  Mammorna som insjuknar i en 
förlossningsdepression talar inte om depressionen utan visar det indirekt. På grund 
av att många mammor förväntar sig att kunna vara en ”supermamma”, en mamma 
som förväntas klara av att göra allt så ökar deras sårbarhet för 
förlossningsdepression (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nilsson, 2007; Wickberg & 
Hwang, 2003). Förlossningsdepressionen är inte endast ett problem för mamman 
utan även för hela familjen och mamma-barn-relationen. När kvinnor får barn blir 
det en psykisk och fysisk omställning i livet och det upplevs olika, får de dessutom 
en förlossningsdepression blir förändringen ännu större (Faxelid et al 2007). 
Förlossningsdepression är inte tillräckligt belyst, trots att var åttonde nybliven 
mamma insjuknar (Wickberg & Hwang, 2003). Vilken är mammans upplevelse 
kring sin förlossningsdepression och hur visar den sig? Det är viktigt att 
omgivningen och speciellt sjuksköterskor kan uppmärksamma de tecken som tyder 
på denna typ av depression, så att de så tidigt som möjligt kan ge den hjälp 
mamman kan tänkas behöva. 
 
 

BAKGRUND 
 
Förlossningsdepression  
För många nyblivna mammor är tiden efter förlossningen en period av ökad 
sårbarhet såväl biologiskt som psykologiskt. Sårbarheten kan visas i ett brett 
spektrum av reaktioner från en helt normal tillfällig labilitet och nedstämdhet så 
kallad ”blues”, som förekommer några dagar efter förlossningen hos varannan 
nybliven mamma, till en mer allvarligt sällsynt förlossningspsykos, som drabbar 1-2 
av 1000 förlösta kvinnor per år. Postpartumdepression det vill säga 
förlossningsdepression som kan vara både lätt och svår, befinner sig mellan blues 
och förlossningspsykos (Wickberg & Hwang, 2003).  
 
Förlossningsdepression uppkommer successivt inom de tre första månaderna, men i 
sällsynta fall kan den uppstå ca ett år efter förlossningen. De mammor som drabbas 
av en förlossningsdepression efter sin första förlossning har visat 50 % risk att även 
insjukna vid nästa förlossning. Mammor som tidigare haft en depression har en 30 
% risk för att drabbas av en förlossningsdepression (Faxelid et al 2007). En teori 
om varför det är så, är att den starkt förändrade hormonbalansen under graviditeten 
och efter förlossningen kan inverka på det psykiska tillståndet (Sjögren, 2005).  
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För att veta vad en förlossningsdepression är krävs det en förståelse kring hälsa 
respektive ohälsa eftersom det hör ihop med välbefinnandet. Det är viktigt att veta 
att stress-sårbarhetsperspektivet hänger ihop med välbefinnandet. När stress och 
psykisk belastning blir för stor kan det handla om en psykologisk och/eller 
biologisk sårbarhet att drabbas av en depression. Långvarig stress i vardagen är ofta 
en orsak, snarare än traumatiska händelser, som avgör hur mammorna med 
förlossningsdepression mår. Den risk och det skydd som finns t.ex. tillgång till stöd, 
samspelar med varandra. Detta kan leda till att olika individer kan reagera helt olika 
på samma typ av påfrestning. Det som medverkar till välbefinnande under 
graviditeten och den första spädbarnstiden är de sammanlagda risk- och 
skyddsfaktorerna och växelverkan dem emellan hellre än en enskild faktor 
(Sjögren, 2005).  
 
Enligt Wickberg och Hwang (2003) skall minst fem av kriterierna, tillhörande 
DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, upplaga 4), 
uppträda samtidigt under en period av minst två veckor för att det ska kallas 
förlossningsdepression. Bland annat ska individens yrkesmässiga och sociala 
förmåga vara betydligt nedsatt, samt att kvinnan känner sänkt stämningsläge, förlust 
av intresse eller välbefinnande.  
 
Målet för hälso- och sjukvård är att främja en god hälsa och ge vård på lika villkor 
för alla. Vården skall ges med respekt för varje enskild individs värdighet (SFS 
1982:763). När mammorna kommer till barnavårdcentralen (BVC) på efterkontroll 
kan en erfaren sjuksköterska eller barnmorska lägga märke till om någonting är fel. 
De kan ta upp anamnes om och identifiera de klassiska varningstecknen som till 
exempel; sömnmönstret, den ständiga oron, somatiseringstendensen, 
självanklagelserna och relationsproblemen. Mammor med förlossningsdepression 
söker hjälp indirekt. De går ofta till BVC för att fråga om barnet då de oroar sig 
mycket över sitt barns välbefinnande. De vänder sig även till mödravårdscentralen 
(MVC) om sina, mer eller mindre, oroliga funderingar om sin egen kropp (Faxelid 
et al 2007). 
 
För att vårdspersonalen på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka deprimerade 
mammor på ett mer systematiskt sätt finns ett enkelt hjälpmedel en så kallad 
självskattningsskala, (se bilaga 2 och 3). Denna enkla självskattningsskala kallas för 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), och visar mammans sinnesstämning 
och eventuella symtom på förlossningsdepression (Wickberg & Hwang 2003).  
Dennis (2002) studie visar på att användning av EPDS redan första veckan efter 
förlossningen kan fånga upp många kvinnor som drabbats av en 
förlossningsdepression. Dock kan inte alla kvinnor fångas upp redan i första veckan 
utan fler upptäckts ha drabbas av en förlossningsdepression efter fjärde och ännu 
fler efter åttonde veckan. Detta på grund av att symtomen inte visar sig från början 
utan uppkommer successivt (Dennis 2002). 
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I de situationer där EPDS använts har det visat sig att kvinnan haft lättare för att 
prata om sig själv och bygga upp ett förtroende med vårdpersonalen på BVC. EPDS 
är dock endast ett hjälpmedel och bör kompletteras med samtal och klinisk 
bedömning (Wickberg & Hwang 2003). Dennis (2002) menar på att kvalitén i 
vårdandet av nyblivna mammor skulle kunna förbättras genom användning av 
EPDS som ett komplement till rutinmässig klinisk utvärdering. I förebyggande 
syfte är det viktigt att vårdpersonalen även redan under graviditeten tar en noggrann 
anamnes kring tidigare psykisk ohälsa. Dessutom bör vårdpersonalen samtala med 
alla mammor om kända riskfaktorer och tar reda på vilket stöd som den gravida 
kvinnan behöver (Wickberg & Hwang 2003).  
 
Enligt Cooper, Hipwell och Murray (2003) är tiden då har en förlossningsdepression 
känslig, på grund av att det nyfödda barnet behöver mammans ständiga närvaro och 
hjälp för att utvecklas. Långsiktiga psykiska problem hos modern kan leda till 
negativa effekter på barnets kognitiva och känslomässiga utveckling. En mamma 
som drabbas av en depression är mindre känsliga för barnets signaler, och får därför 
svårigheter med att uppfylla sitt behov av närhet och kontakt.  Deprimerade 
individer är ofta inåtriktade, med fokus på sin oro och negativa kontakt med 
omvärlden. Detta kan få allvarliga konsekvenser för det nyfödda barnet. Barnet kan 
börja utveckla tillbakadragande beteende. Om detta olyckliga samspel kvarstår, kan 
detta ge anknytningsproblem och försena den emotionella och kognitiva 
utvecklingen hos barnet (Cooper, Hipwell & Murray, 2003). 
 
Det är viktigt att vårdspersonalen lyssnar aktivt på mammans frågor och oro. Detta 
så att inte skamkänslorna förstärks. Det är även viktigt att visa lugn och ha ett 
stödjande förhållningssätt och låta mamman prata om sin osäkerhet och oro. Även 
maken kan ingå i samtalen eftersom han också behöver mycket stöd i denna svåra 
situation. Ibland kan det behövas remiss till psykiatriker för att bedöma hur svår 
depressionen är vid suicidrisk, samt om den vanliga vårdspersonalen inte kan 
handskas med situationen. Vid behov av psykiatribehandling av psykolog ges 
eventuellt insiktsbetonade stödsamtal, familjesamtal och/eller antidepressiv 
medicinering. Behandling med elchocksterapi (ECT) kan förekomma vid enstaka 
fall. Vid tidig fastställd diagnos är prognosen god. De som kommer sent till 
behandling har dock oftast hunnit utveckla depressionen så mycket att mor- barn- 
relationen blivit väldigt dålig, eller så har mannen och kvinnan separerat på grund 
av de inte klarar av situationen längre (Faxelid et al 2007). 
 
Psykologisk behandling samt att enbart ge råd, kognitivterapibehandling och 
psykodynamisk terapi har rapporterats att ha endast en begränsad verkan vid 
förlossningsdepression. Det är viktigt att fokusera på det aktuella beteendet i helhet, 
det vill säga förändra det dysfunktionella beteendet. Det är den tidiga påverkan av 
förlossningsdepressionen som starkt påverkar hur bra mamma-barn-relationen blir. 
Fokus i behandlingen ligger på hur mammorna tar hand om sina barn och inte på 
hur de känner. Mammorna får lära sig att förstå barnens beteende och hur de ska 
svara på beteendet. När de börjar förstå hur de ska ta hand om sina barn och göra 
som de lärt, så knyter barnen större kontakt till modern och det i sin tur gör att 
modern får bättre och starkare känslor till barnet. Alltså relationen mellan mamman 
och barnet bryter den negativa spiralen. I och med att tyngdpunkten läggs på hur 
kvinnorna tar hand om sina barn, så blir responsen i längden tillbaka från barnen, ett 
positivt gensvar i relationen dem emellan, vilket leder till en förbättring i 
förlossningsdepressionen (Jung, Short, Letourneau & Andrews, 2007).  
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Livsvärld 
Vetenskapen visar att en förlossningsdepression inte skiljer sig från depressioner 
under andra perioder i livet när det gäller symtombild och förlopp. Emellertid är 
sammanhanget och betydelsen av en sådan depression specifik, eftersom den 
relaterar till förlossningen. Den nyblivna mammans levda erfarenhet och livsvärld 
kan påverka hur förlossningsdepressionen upplevs (Sjögren, 2005).  
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) står livsvärlden för de meningssammanhang, 
den kulturella horisont, med vars hjälp människor tolkar och förstår sin situation 
och sin omgivning. Det är genom den levda världen, livsvärlden som människan 
älskar, hatar, tycker, arbetar och tänker. Det är genom vår livsvärld vi söker ett 
livsinnehåll och en mening. Vi finns till i världen via vår livsvärld. Vi kan aldrig 
komma ur vår livsvärld eller ifrån den så länge vi lever. Livsvärlden är en 
verklighet som vi dagligen lever i och som vi tar för given, om än omedvetet 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Livsvärlden är verkligheten som vi lever i, men den fysiska världen är inte ett 
synonym med livsvärlden. Vi upplever verkligheten, livsvärlden, genom våra 
kroppar och ur detta perspektiv går inte liv och värld att skilja åt. Livet är världsligt 
och världen är en levd värld. Livsvärlden är världen som vi lever den och således 
inte vår subjektiva föreställning om världen eller vår omvärld (Wiklund, 2003). 
 
När mamman ska få det stöd hon behöver är det viktigt att som vårdpersonal vara 
positiv till hennes livsvärld genom att uppmärksamma patienternas och de 
närståendes perspektiv. Med livsvärldsperspektiv menas att människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet innebär 
även att se, förstå och beskriva, samt analysera hela eller delar av världen, så som 
människorna upplever den.  Vilket innebär att om livsvärlden; läran om 
verkligheten, kunskapsteori och vetenskapsteori bildar stommen för vårdandet, då 
blir inriktningen på patienternas och de anhörigas livsvärldsperspektiv naturlig. 
Detta innebär att om vi förstår patienternas och de anhörigas livsvärldsperspektiv så 
bli det lättare att vårda dem (Dahlberg et al 2003).  
 
Familjens upplevelse kring en förlossningsdepression 
För många par kan det nyblivna föräldraskapet leda till en krissituation, vilket 
innebär att livsperspektivet förändras och livet får en ny inriktning.  Förändringen 
kan till exempel gälla roller och arbetsfördelningen i hemmet (Wickberg och 
Hwang, 2003). De levda erfarenheterna och sättet att reagera på är inte längre 
tillräckliga, och detta leder till en livskris som ställer krav på förändrade 
anpassningsmönster. Graviditet och föräldraskap bidrar med många känslor bland 
annat ökad sårbarhet, men också ökade möjligheter i och med att de nyblivna 
föräldrarna får nya olika uppgifter. Förhållanden förändras det vill säga man och 
kvinna är inte bara make och maka, bror och syster, utan även förälder (Sjögren, 
2005). 
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Forskning har visat vilken betydelse, en förlossningsdepression kan ha, för det 
tidiga samspelet mellan förälder och barn. Om förlossningsdepression blir långvarig 
kan den ge negativa effekter på barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. 
Det är därför båda föräldrarna och närstående behövs som socialt stöd och för att 
avlasta och hjälpa kvinnan. När den ene inte orkar kan den andre ta vid. Därmed 
kan stressen för kvinnan minska som annars kan vara en riskfaktor som förvärrar 
förlossningsdepressionen (SBU 2004).  
 
Numera har förlossningsdepression börjat uppmärksammas, vilket gjort att mödra- 
och barnhälsovårdens uppgifter har gett ökade insatser, som syftar till att minska 
tidiga psykiska skador. Exempel på detta är att ge stöd och behandling till blivande 
föräldrar och spädbarnsfamiljer som redan har eller löper risk att drabbas av psykisk 
ohälsa och därmed påverka välbefinnandet. Det är viktigt att upptäcka en 
förlossningsdepression i tid för att kunna främja parrelationen samt den nyblivna 
mammans och barnets välbefinnande. Om kvinnan inte får lämplig hjälp i tid trots 
att depressionen vanligtvis går över inom några månader, så finns en risk att 
depressionen kan bli långvarig eller komma tillbaka. Mamman bör få stöd och 
behandling även vid lindriga tecken på depression (Sjögren, 2005).  
 
Teoretisk referensram 
Denna studie har sin utgångspunkt i Benner och Wrubels (1989) 
omvårdnadsfilosofi. De anser att hälsa är ett subjektivt uttryck och istället skall 
välbefinnande föredras. Denna teori valdes då de anser att hälsa och sjukdom måste 
förstås som levd erfarenhet, och att människan skall ses som en helhet, där 
begreppen omfattar hela människan och inte bara kropp, psyke eller själ. Kvinnor 
som drabbas av en förlossningsdepression lider inte bara psykiskt utan även fysiskt 
och själsligt. Individen påverkas av den miljö, kultur, sociala och historiska 
sammanhang som de växer upp i och detta speglar även hur de nyblivna mammorna 
upplever sin förlossningsdepression (Sjögren, 2005; Benner & Wrubel, 1989).  
 
Benner och Wrubel (1989) talar om omsorg som är naturligt utåtriktad till andra 
människor, det vill säga där människan riktar sin uppmärksamhet till någon annan 
än sig själv. Omsorg för en nybliven mamma kan bli väldigt stressande då hon helt 
plötsligt efter graviditeten får en ny liten individ att ta hand om. Barnet, den nya 
lilla individen, behöver mammans omsorg och fullständiga uppmärksamhet. Men 
omsorgen kan utsätta den nyblivna mamman för stress vilket leder till ökad 
sårbarhet (Sjögren, 2005; Benner &Wrubel, 1989).  
 
Trots att var åttonde kvinna drabbas av en förlossningsdepression, är 
förlossningsdepression inte tillräckligt belyst. På senare tid har forskare börjat 
intressera sig och uppmärksamma vad en förlossningsdepression innebär, men det 
finns ännu inte tillräckligt med forskning och information till allmänheten. För att 
kunna hjälpa de drabbade kvinnorna krävs ökad kunskap och förståelse för 
kvinnornas upplevelse av att insjukna i en förlossningsdepression. 
 
 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva de nyblivna mammornas upplevelser av att insjukna i en 
förlossningsdepression närmaste året efter förlossningen. 
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METOD 
 
Denna studie är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Här används två 
självbiografiska böcker, skrivna av kvinnor som drabbats av en 
förlossningsdepression. Kvalitativ ansats används för att beskriva, förklara och 
fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2006).  En kvalitativ metod är att föredra vid försök till att förstå vad 
andra personer tänker, känner och upplever. Den kvalitativa forskningen hanterar 
personliga upplevelser, medan kvantitativ forskning hanterar siffror (Burnard & 
Morrison 1994). 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att det skulle vara självbiografiska böcker och de skulle 
handla om kvinnans upplevelse av att drabbas av en förlossningsdepression. 
Kvinnan som drabbats av förlossningsdepressionen skulle själv ha skrivit om sin 
upplevelse. De skulle själva skrivit hela eller delar av boken, och det skulle tydligt 
kunna urskiljas vem som skrev vad. Böckerna skulle vara skrivna på svenska för att 
lättare kunna förstå och kunna sätta sig in i hur kvinnan upplevde sin 
förlossningsdepression. Allt som Michele har skrivit i boken ”Jag dödade mitt barn” 
är inkluderat. 
 
Exklusionskriterier 
Böcker som endast handlade om förlossningspsykos exkluderades, då det inte var 
relevant för arbetet. Dock drabbas en av kvinnorna av en förlossningspsykos men 
det var inte förrän i slutet av boken. Alla händelser exkluderades som relaterade till 
hennes förlossningspsykos. Allt som Carl Burak har skrivit i boken ”Jag dödade 
mitt barn” är exkluderat, då det inte är kvinnan själv som skrivit detta. Det var ett 
inklusionskriterie att kvinnan själv skulle skrivit hela eller delar av boken då de 
kunde beskriva sina egna upplevelser. 
 
Litteratursökning 
För att finna litteratur om ämnet, förlossningsdepression, användes olika 
bokhandlar på nätet som sökmotor. De sidor som besöktes var; www.bokus.se, 
www.adlibris.se, www.akademibokhandeln.se, www.bokia.se, och Blekinges 
bibliotekskatalog.  
 
Sökord som användes vid sökning på dessa sidor var; självbiografiska böcker, 
förlossningsdepression, postpartum depression, svenska, sann berättelse. Sökorden 
ändrades under processens gång därav fler sökord än ett.  
 
Sökprocessens gång på adlibris såg ut så här; böckerna söktes på www.adlibris.se 
och här användes sökordet postpartum depression vilket resulterade i 26 träffar.  
Nästa val som gjordes var att böckerna skulle vara skrivna på svenska, då ändrades 
sökträffarna till 181 träffar. Sedan lades ytterligare ett sökord till ”sann berättelse”, 
som resulterade i två böcker var av den ena var ”Jag dödade mitt barn” av Carl 
Burak och Michele Remington, och den andra boken hade inte med ämnet att göra. 
Sedan gjordes en ny sökning på ordet förlossningsdepression för att få fler resultat. 
Denna sökning resulterade i en bok, ”När regnet faller – min väg ut ur 
förlossningsdepression” av Brooke Shields.  
 

http://www.bokus.se/�
http://www.adlibris.se/�
http://www.akademibokhandeln.se/�
http://www.bokia.se/�
http://www.adlibris.se/�
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Presentation av de valda böckerna 
När regnet faller – min väg ut ur förlossningsdepression skriven av Brooke Shields 
år 2007. Brooke hade länge velat ha barn och efter ett flertal fertilitetsbehandlingar 
blev glädjen fulländad. Hon hade stora förväntningar på sig själv som blivande 
mamma. Dock blev förlossningen av dottern Rowan traumatisk. När hon äntligen 
blivit mor blev känslan inte detsamma, hon kände sig väldigt sorgsen och inte 
kapabel till att ta hand om sin älskade babyflicka. Brooke grät mycket och förstod 
inte varför. Hon hade svårt för att knyta an och känna samhörighet till sin 
efterlängtade baby, men ville heller inte att något ont skulle hända henne. Hennes 
lycka över att bli mor fanns inte heller och allra helst ville hon att allt skulle bli som 
före graviditeten. Brooke hade även skuldkänslor för att hon inte hade någon lust att 
lära känna sin baby och ville börja jobba igen, att sitta hemma gjorde att hon kände 
sig instängd. Till slut börjar hon förstå att hennes känslor av stor sorg, minskad 
livslust, minskad matlust, anknytningsproblem, rädsla, irrationella tankar om babyn 
inte stämde överens med hur en nybliven mor bör känna. När hon sedan fått 
information om förlossningsdepression så kunde hon sammankoppla dessa symtom 
med sina och sökte hjälp. Med hjälp av samtalsterapi och medicinsk hjälp tar hon 
sig ut ur sin förlossningsdepression. 
 
Jag dödade mitt barn – skriven av Carl Burak och Michele Remington år 2005.  
Michele var överlycklig när hon fick veta att hon var gravid, men graviditeten är 
svår och förlossningen traumatisk. Därefter drabbades hon av en förlossnings-
depression. Michele får inte se sin son på grund av att han måste fort iväg till ett 
annat sjukhus för att få hjälp att överleva. När hon väl får se sin son, känner hon att 
det inte är hennes son och att hon inte vill ha honom med sig hem. Väl hemma är 
hon sorgsen och orkeslös, vill inte ta sig för något. Hon känner sig likgiltig inför 
både babyn och hushållet. Känslan av att både babyn och Jeff har det bättre utan 
henne börjar tära på henne. Förlossningsdepressionen går i slutet över till en 
förlossningspsykos då hon skjuter sitt barn och sig själv. Hon överlevde detta 
självmordsförsök, som var hennes andra, men hennes son dör. Efter skottlossningen 
kopplades psykiatrikern Carl Burak in och Michele fick äntligen den hjälp hon 
behövde. Boken skrevs för att hjälpa Michele att bearbeta sorgen och skammen 
över att ha dödat sin son. 
 
Analys 
När de självbiografiska böckerna analyserades användes en kvalitativ 
innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen valdes då den är bra vid 
granskning och tolkning av texter inom vårdvetenskap och självbiografi, vid 
intresse av en persons upplevelser (Hällgren Graneheim & Lundman 2008). 
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan innehållsanalys göras antingen 
manifest eller latent. Det manifesta innehållet innebär att se till det som direkt 
uttrycks i texten, det uppenbara. När en latent analysering av innehållet görs innebär 
det att en tolkning görs, se till det dolda i texten (Graneheim & Lundman 2004). 
Manifest innehållsanalys användes då tiden för studien var begränsad.  
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Olika författare lästes som beskriver tillvägagångssätt när en tolkning av en 
innehållsanalys ska göras. Först lästes Hällgren Graneheim & Lundmans (2008) 
tolkning av en innehållsanalys. Denna ansågs bra och inspirerande, på grund av det 
grundliga tillvägagångssättet. Sedan lästes Burnards (1996)  tolkning av en 
innehållsanalys vilken också ansågs vara för oss effektiv. Den ansågs vara effektiv 
därför att den ligger delvis till grund för Hällgren Graneheim & Lundmans (2008) 
tolkning av en innehålls analys, och de liknar varandra Hällgren Graneheim & 
Lundman valdes dock för att den var lättare att förstå. I övrigt lästes också 
översiktligt om Downe-Wamboldt (1992) som beskriver andra liknande 
tillvägagångssätt av processen vid en analys. Han togs bort då han rekommenderar 
att formulera preliminära kategorier redan efter den första ytliga genomgången av 
materialet, och sedan koda all text. Eftersom Hällgren Graneheim och Lundman 
(2008) lästs tidigare, ansågs deras steg bättre. De har flera steg och deras process 
och tillvägagångssätt är grundligare uppbyggd, och ansågs därför mer tillförlitlig.  
 
I Hällgren Graneheim och Lundmans (2008) version av en innehållsanalys fanns 
fem steg: meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 
kategori. Underkategori var ett steg i kondenseringen som togs bort vid analysering 
av de självbiografiska böckerna. Detta gjordes då kategorierna tydligt beskrev 
upplevelserna. Här redovisas analysförfarandet stegvis: 
 
Steg 1. Böckerna lästes enskilt för att inte påverkas av varandra. 
 
Steg 2. Böckerna lästes igen, sedan togs meningar och fraser ut som passade till 
syftet och frågeställningen. Även detta gjordes enskilt. De meningar och fraser som 
togs ut kallas meningsbärande enheter. En tabell utformades för blivande innehåll. 
Sedan jämfördes meningsenheterna med varandra. Därefter valdes de 
meningsenheter ut tillsammans som båda ansåg skulle svara bäst på syftet och det 
som båda kvinnorna från böckerna nämnde mest. De valda meningsenheterna 
fördes in i tabellen under ”meningsenheter”. 
 
Steg 3. Sedan kondenserades de valda meningsenheterna och hamnade under 
”kondenserad meningsenhet” i tabellen. Kondenseringsprocessen avsåg att göra 
texten kortare, och därmed mera lätthanterlig, samtidigt som innehållet bevarades 
och inget väsentligt försvann (Hällgran Graneheim & Lundman 2008). 
 
Steg 4. De kondenserade meningsenheterna omarbetades sedan och försågs med 
koder. Koderna skrevs in i tabellen under ”kod”.  Koden beskriver kortfattat en 
meningsenhet och upplevelsen har lyfts fram. 
 
Steg 5. Koderna sammanfördes sedan till kategorier. Kategorierna beskrev en eller 
flera upplevelser. Dessa upplevelser kunde nu ses i tabellen under ”kategori”.  
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Analysen kan delas in i antingen induktiv eller deduktiv. Induktiv valdes. Med 
induktiv menas en objektiv analys av en text, som till exempel kan vara baserad på 
en persons berättelse angående sina upplevelser, som i detta fall, hur en 
förlossningsdepression upplevs av kvinnan själv. I en deduktiv analys används en i 
förväg utarbetad mall, modell eller teori, till exempel granskning från 
omvårdnadsprocessens olika steg (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008). Se 
exempel nedan från bilaga 1. 
 
Tabell 1. Exempel på analysförfarande 
Meningsenheter Kondenserad 

Meningsenhet 
Kod Kategori 

Bortsett från det 
faktum att jag var 
fysiskt oförmögen att 
utföra många av en 
mors uppgifter hade 
jag ingen lust att 
komma för nära 
Rowan. Jag var inte 
rädd för att hon var 
för ömtålig; jag kände 
helt enkelt ingen 
längtan efter att ta 
upp henne. (Shields, 
2007, s. 70) 

Ingen lust att komma 
för nära Rowan. 
Ingen längtan efter att 
ta upp henne. 

Ingen samhörighet 
eller anknytning 

Upplevelsen av att inte 
kunna älska barnet 
 

 
 
RESULTAT 
 
Vi grupperade resultatet i sex kategorier; förtvivlan och rädsla, upplevelsen av att 
inte kunna älska barnet, skuld, bristande självkänsla, avundsjuka och 
självmordstankar. Det som kommer att beskrivas i resultatet är de kvinnliga 
författarnas upplevelser av deras förlossningsdepression. Citat finns med för att 
illustrera kategorins innebörd. Resultatet förmedlas genom att nämna författarna vid 
deras förnamn, Brooke och Michele. 
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Förtvivlan och rädsla 
Brooke och Michele berättar båda två att de grät dagligen och att de inte kunde 
förstå varför de grät. Brooke beskrev att det kändes som om hon skulle drunkna i 
sorg. Varken Brooke eller Michele kunde glädjas åt sina efterlängtade barn. De 
hade båda längtat efter att få sina barn men när barnen väl kom till världen så 
försvann all glädje de känt. Mammorna kände sig inte redo för att ta hand om sina 
barn, de var rädda för att inte veta vad de skulle göra. Rädsla, oro, trötthet, 
orkeslöshet och ledsamhet präglade deras vardag. Brooke och Michele var båda två 
väldigt förtvivlade och rädda över sina situationer. De var rädda för att inte veta vad 
de skulle göra med sina barn och förtvivlade för vad de kände (Shields, 2007; 
Burak & Remington, 2005). 
 

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? Var fanns glädjen som jag 
väntat mig att känna genom att bli mor? Hon var min baby; den baby som 
jag så länge velat ha. Varför kände jag mig inte det minsta tröstad av att 
ha eller hålla henne? (Shields, 2007, s 74). 

 
Upplevelsen av att inte kunna älska barnet 
Brooke och Michele hade traumatiska förlossningar vilket gjorde att de hade svårt 
att knyta an till sina barn. De kände redan i första stund att de inte kunde knyta an 
till sina nyfödda barn. Michele kände att hon inte älskade sin son, Joshua. Allt gick 
på automatik. Brooke kunde inte heller knyta an till sitt barn och hon kände att 
hennes dotter, Rowan, inte älskade henne. Michele och Brooke försökte båda visa 
engagemang i sina barn trots att de inte var det minsta intresserade av dem. De ville 
inte hålla sina barn och inte heller ta hand om dem. Brooke kände sig inte besläktad 
med sin dotter, trots att hon burit på henne i alla dessa månader och längtat efter 
henne. Michele ansåg att hon inte kände sin son tillräckligt väl och hon orkade inte 
bry sig om honom. Varken Brooke eller Michele tyckte illa om sina barn men de 
kände helt enkelt ingen längtan av att få ha dem nära sig, de kände inte att de hade 
någon kontakt med barnen och att barnen inte älskade dem (Shields, 2007; Burak & 
Remington, 2005). 
 

Jag kände ingen samhörighet med min dotter och ville dö på grund av det. 
Hon hade ju för guds skull vuxit inuti min kropp, och jag kände mig inte 
ens besläktad med henne (Shields, 2007, s 75). 

 
Skuld 
Både Brooke och Michele älskade barn men de kunde inte älska sitt eget barn. De 
kände ingen glädje eller lycka över barnen, som alla andra kvinnor kunde känna 
över sina barn. Alla de negativa känslorna de hade gentemot sina barn gav dem 
ännu mer skuldkänslor. Brooke och Michele hade skuldkänslor för att de inte kunde 
knyta an till sitt barn. Kvinnorna orkade inte ta hand om sina barn och de hade 
ingen lust att bli starkare för att kunna ta hand om dem. Dessutom kände kvinnorna 
inte bara skuldkänslor för att de inte orkade och inte ville ta hand om sina barn utan 
även för att deras män fick ta hand om barnen istället (Shields, 2007; Burak & 
Remington, 2005). 
 

Vad var det för fel på mig? Vilken hemsk mamma jag var, hennes skrik 
varken irriterade mig eller gick mig på nerverna, men jag registrerade det 
inte heller. (Shields 2007, s 75) 
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Bristande självkänsla 
Michele och Brooke kände sig inte lämpade som mödrar. De ansåg sig vara hemska 
mammor. Båda tyckte att deras barn skulle ha det mycket bättre utan dem och 
började tvivla på om de verkligen skulle ha skaffat barn. Kvinnorna kände att deras 
barn inte älskade dem och de trodde att barnen märkte att mammorna inte älskade 
dem. De ville inte skada sina barn men de ville inte heller vara nära dem. De var 
rädda för att bli lämnad ensam med sina barn då de inte visste vad de skulle göra. 
Båda mammorna tyckte att alla andra tog bättre hand om deras barn och att de 
själva var värdelösa (Shields, 2007; Burak & Remington, 2005). 
 

Det var som om Barbara hade läst mina tankar. Jag fick gåshud när jag 
hörde henne säga: ”Han är så söt, Michele. Får jag låna honom ett tag”.  
   ”Vill du det” frågade jag. ”Det skulle du kunna göra”. Jag menade det. 
(Burak & Remington, 2005, s 99).  

 
Avundsjuka 
Brooke och Michele kände avundsjuka på att deras män fått så bra kontakt och 
relation med barnen. Men de kände även avundsjuka över att alla i deras omgivning 
kände sådan glädje över deras barn och att de själva inte kunde känna denna glädje. 
Både Brooke och Michele kände det som om alla andra kunde knyta an, trösta och 
lugna deras barn mycket lättare än vad de själva kunde. Brooke ville framför allt 
känna sig speciell för sitt barn men tyckte att andra klarade det bättre än hon själv. 
Michele kände avundsjuka på sin goda vän Barbara som hade sådan lugnande 
inverkan på sonen och kunde trösta honom lätt, vilket Michele inte var bra på. I 
båda fallen ledde allt detta som nämnts till uppenbar avundsjuka (Shields, 2007; 
Burak & Remington, 2005). 
 

Hon frågade om hon fick hålla honom och jag sade ”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, 2005, s 99). 

 
 
Självmordstankar 
Brooke och Michele ansåg att alla skulle ha det bättre utan dem och att ingen skulle 
sakna dem, framför allt inte deras barn. De kände att de inte älskade sina barn men 
ville inte barnen något illa fast de kände att de själva inte ville stanna kvar. De ville 
båda bara dö. Makarna hade bra hand om barnen så de skulle få det bra tillsammans 
(Shields, 2007; Burak & Remington 2005). De självmordstankarna som Brooke 
hade var att hon antingen skulle hoppa ut genom fönstret från sin lägenhet eller att 
möjligtvis svälja en burk med tabletter (Shields 2007). Michele funderade också på 
att svälja en burk med tabletter. Men Michele tog sina funderingar till en annan 
nivå. Istället för att endast fundera på att ta en burk med tabletter så gjorde hon det. 
Michele vaknade dock nästa dag och insåg att hon inte dött utan bara sovit. Hon 
blev besviken men sa inget till någon om vad hon gjort (Burak & Remington 2005). 
 

Jag minns att jag tittade ut genom sovrumsfönstret och föreställde mig hur 
jag hoppade. Jag kom fram till att det inte skulle vara effektivt, eftersom vi 
inte bodde tillräckligt högt upp. Detta gjorde mig ännu mer upprörd. 
(Shields, 2007, s 75) 
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Kvinnorna anses ha liknande upplevelser. Dessa negativa upplevelser av 
förtvivlan, rädsla, skuld, bristande självkänsla, avundsjuka samt upplevelsen av 
att inte kunna älska sitt barn tär på kvinnorna. Alla dessa upplevelser leder 
slutligen till självmordstankar.  De anser att det vore bättre om de försvann det 
vill säga dog då de ansåg att barnet och maken skulle få det bättre utan dem. 
 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Den kvantitativa innehållsanalysen uteslöts på grund av att den inte var relevant för 
ämnet och de självbiografiska böckerna. Den kvantitativa innehållsanalysen går inte 
lika djupt in i ett ämne som en kvalitativ innehållsanalys gör, eftersom den har 
förutbestämda mallar (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008). 
 
Den valda metoden för studien är en litteraturstudie baserad på självbiografiska 
böcker. En analys av skönlitteratur kan bidra med värdefull kunskap anser Friberg 
(2006). I vårt fall är det en fördel att självbiografierna handlade om författarens 
upplevelse av sin förlossningsdepression därför att de själva beskriver hur de 
upplever världen eller delar av den. En annan fördel är att självbiografin utgör en 
källa för analyser därför att de syftar till att ta del av hur kvinnan upplever sin 
livsvärld i samband med förlossningsdepressionen. De självbiografiska böckerna 
utgör ett intressant material i ett vetenskapligt syfte eftersom de utgör en 
”livsbeskrivning”, som är skriven i ett syfte att upplysa andra, om 
förlossningsdepression. Biografier innehåller ofta detaljer och riktiga beskrivningar 
av hur människor upplever sin vardag, i detta fall, kvinnans upplevda vardag. Det 
bästa sättet enligt oss själva att förmedla en kvinnas upplevelse av en 
förlossningsdepression är att låta dem själva berätta via deras böcker. Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) anser att studier som handlar om människors 
upplevelser, uppfattningar och erfarenheter, beskrivs bäst genom ord. Antingen det 
talade eller det skrivna ordet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). En kvalitativ 
studie som denna, fick då ett bredare spektrum, den gick djupare in i vad kvinnorna 
verkligen kände och upplevde. Hade en kvantitativ studie gjorts hade nackdelen 
kunnat bli den att många upplevelser kunnat falla bort. En bok som skrivits av dem 
själva gör att deras vardag beskrivs på ett djupare sätt. Detta genom att författarna i 
lugn och ro själva kunnat sitta och skriva ner detaljer om deras vardagsupplevelser 
som har med förlossningsdepressionen att göra och på så vis utdela bredare kunskap 
om förlossningsdepressionen. 
 
För att finna litteratur om ämnet så söktes självbiografiska böcker på olika 
bokhandlar. Båda böckerna hittades slutligen på www.adlibris.se. Efterhand under 
sökningen uppkom svårigheter med att hitta böcker som matchade syftet och 
urvalskriterierna. Detta eftersom det inte fanns så många självbiografiska böcker 
om förlossningsdepression. Förlossningspsykos var exkluderat vilket gjorde 
sökträffarna färre. Böckerna om förlossningsdepression skulle vara 
självbiografiska, sanna berättelser, och hela eller delar av boken skulle vara skriven 
av kvinnan själv. Svårigheter med att hitta böcker var att det inte fanns så många 
självbiografiska böcker på svenska angående upplevelsen av en 
förlossningsdepression. Från början fanns inget krav på att böckerna skulle vara 
skrivna på svenska då vi inte visste hur många böcker som fanns i ämnet. Sedan 

http://www.adlibris.se/�
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insåg vi att det var bäst att använda böcker på svenska eftersom det gjorde det 
lättare att sätta sig in i hur kvinnan kände och upplevde sin förlossningsdepression. 
Då svenska böcker valdes, minskade risken för feltolkning språkmässigt, därför att 
vi kan förstå svenska bättre. Fördelen med böckerna är dessutom att de är relativt 
nya, de utkom år 2005 respektive år 2007. Böcker på engelska valdes bort på grund 
av risken att förlora någon viktig information i översättningen. Vi ville ha minst två 
självbiografiska böcker och då detta fanns på svenska exkluderades böcker skrivna 
på engelska.  
Böckerna som användes förmedlar hur mammorna upplever sin 
förlossningsdepression. Lite negativ för studien är att boken ”Jag dödade mitt barn” 
är skriven tillsammans med kvinnans psykiatriker. Med tanke på studiens syfte 
kunde denna bok varit felaktig om inte sidorna varit markerade. För att kunna tyda 
vem som sagt vad så hade de som skrivit boken markerat de sidor där kvinnan själv 
berättar om sina upplevelser. Det gick därför klart och tydligt att urskilja vad som 
var skrivet av Michele Remington och vad som var skrivet av Carl Burak. 
Författarna hade märkt de sidor där Michele själv berättade om sin upplevelse, 
därav var det inte några problem med att kunna plocka ut vad hon själv berättat om 
sin upplevelse kring sin förlossningsdepression. Efter att ha läst boken ”Jag dödade 
mitt barn” av Carl Burak och Michele Remington, kunde det ses att hon gick över 
till ett psykotiskt stadium i slutet, men vi valde att ha kvar boken. Vi utgick från 
upplevelser när hon hade förlossningsdepressionen. Kvinnans upplevelse som rörde 
förlossningspsykosen exkluderades. Det fanns heller inte några svårigheter med att 
se när Micheles förlossningsdepression övergick till en psykos vilket underlättade 
det hela. Fokus och koncentration kunde läggas på hennes förlossningsdepression 
och inte psykosen då det inte är det arbetet handlar om. 
 
Analysen som användes var en kvalitativ innehållsanalys. Flera författare lästes 
som beskriver tillvägagångssättet när tolkning av en innehållsanalys ska göras. 
Bland annat lästes Burnards (1996), Downe-Wamboldt (1992) samt Hällgren 
Graneheim och Lundman. Downe-Wamboldt (1992)  togs bort därför att han inte 
passade in. Han rekommenderar nämligen att formulera preliminära kategorier 
redan efter den första ytliga genomgången av materialet, och sedan koda all text. 
Detta ansåg vi gjorde att analyseringsprocessen inte blev särskilt tillförlitlig. 
Eftersom vi redan läst och inspirerats av Hällgren Graneheim och Lundman, ansågs 
deras steg vara bättre, mer uppdelade. Det vill säga lättare att följa steg för steg 
under processens gång. De har flera steg och deras process och tillvägagång är 
grundligare uppbyggd, och ansågs därför mer tillförlitlig. Enligt Hällgren 
Graneheim och Lundmans (2008) version skall det användas meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Underkategorin valdes 
bort då det ansågs överflödigt i och med att meningarna inte behövde kondenseras 
ytterligare, då upplevelserna redan är kondenserade av författarna till böckerna. Vi 
ansåg att upplevelserna i koden kunde identifieras tydligt utan underkategori. Trots 
att underkategorin togs bort försvann inte själva budskapet. 
 
Böckerna lästes enskilt och meningar och stycken plockades ut var för sig. Detta 
minskade risken att påverkas av varandra, var och en kunde sitta i lugn och ro och 
tänka. Sedan jämfördes och diskuterades de valda meningarna och styckena. Vi 
kunde då se om båda hade tolkat texten på samma sätt. Det den ena inte förstod 
kunde den andra utveckla, på så vis sågs meningsenheterna på ett annat djup. 
Därefter valdes relevanta meningsenheter ut, en meningsbärande del av en text, som 
ansågs svara till syftet. Sedan kondenserades det väsentliga under analysprocessen. 
Kondenseringen var en process som avsåg hjälpa oss att göra texten kortare, och 



14 
 

därmed till vår fördel mera lätthanterlig, samtidigt som innehållet, budskapet, 
bevarades och inget väsentligt försvann. Då det oväsentliga tagits bort lyftes 
innehållet till en mer abstrakt nivå. Sedan kondenserades och omarbetades texten, 
och försågs med koder. Koderna sammanfördes sedan till kategorier (Hällgren 
Graneheim & Lundman, 2008). Innehållet i kategorierna förmedlade kvinnornas 
upplevelser av en förlossningsdepression. När innehållsanalysen genomfördes var 
det lätt för oss båda två att kunna jämföra idéer med varandra om till exempel vilka 
meningar och stycken som beskrev vilken kategori bäst.  
 
Resultatdiskussion 
Framkomna kategorier i resultatet var förtvivlan och rädsla, upplevelsen av att inte 
kunna älska barnet, skuld, bristande självkänsla, avundsjuka och självmordstankar. 
Syftet med arbetet var att belysa de nyblivna mammornas upplevelser av att 
insjukna i en förlossningsdepression närmaste året efter förlossningen, vilket 
stämmer bra överens med studier som hittats och vårt resultat. Rubriken förtvivlan 
och rädsla används tillsammans då de ansågs höra ihop då mycket av det kvinnorna 
upplevde var dessa känslor tillsammans. Det var svårt att urskilja känslorna var för 
sig, då den ena känslan ledde till den andra. Ordet förtvivlan och rädsla innefattar 
många av de känslor som Brooke och Michele upplevde som bland annat 
hopplöshet, misströstan, missmod, uppgivenhet, desperation, förkrosselse, sorg och 
bedrövelse, samt fruktan, bävan, ångest, ängslan, och oro.  

 
Resultatet påvisade att kvinnorna hade snarlika upplevelser. Om fler 
självbiografiska böcker i ämnet förlossningsdepression hittats och lästs, hade vi 
förmodligen fångat fler upplevelser. Nu framkom endast de upplevelser som 
Brooke och Michele delade. Dock tror vi att det inte hade blivit någon större 
förändring bland upplevelserna om fler böcker valts. Upplevelserna som framkom i 
resultatet har nämligen återfunnits i artiklar och litteratur. Detta gör att vi känner att 
de framkomna upplevelserna styrks, och att vi fått med de mest uttalade 
upplevelserna som en kvinna kan ha vid en förlossningsdepression. 
 
Mammor med förlossningsdepression har visat en annan humörstämning och 
personlighet jämförelsevis med friska förlösta mammor. Humöret hos mammorna 
med en lätt förlossningsdepression har en mer förväntansfull oro; ökad rädsla för 
osäkerhet, ökad skygghet, ökad kraftlöshet och sjuklig trötthet. Mammorna är även 
mindre ansvarsfulla, mindre målmedvetna, mindre påhittiga och har mindre 
självacceptans och mindre självkontroll över impulserna. Vid en djupare 
förlossningsdepression kan dessutom återkommande avundsjuka, skuldkänslor, och 
självmordstankar förekomma (Josefsson, Larsson, Sydsjö & Nylander, 2007). 
Mammor med förlossningsdepression upplever moderskapet som stressigt. Enligt 
Benner och Wrubel (1989) kan en stressituation definieras som sammanbrott av en 
persons mening, förståelse och obehindrade funktioner. Dessa stressituationer leder 
till skada, upplevelse av förlust eller krav, och ger upphov till känsla av sorg 
(Benner & Wrubel 1989). 
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Mammorna med förlossningsdepression har ofta en fördröjd anknytning till sina 
barn till skillnad från andra mammor. De med förlossningsdepression var inte 
speciellt effektiva när de fungerade som mammor, det hela gjordes på ett tankelöst 
sätt, vilket Barr (2006) i sin studie uttrycker som ”mekaniskt vårdande av de 
nyfödda”. Reflektioner gjordes över det mekaniska sättet att vårda barnet på i den 
bristande hängivenheten som dessa mammor, med förlossningsdepression hade till 
det nyfödda barnet. Det visade sig att svårigheten med föräldraskapet och 
mammornas känsla av misslyckande gällande sin mammaroll, hade ett samband 
med förlossningsdepressionen. Det visade sig att dessa känslor förvärrade 
förlossningsdepressionen (Barr, 2006).  
 
Resultatet tar upp kvinnornas upplevelse av en förlossningsdepression sett ur deras 
livsvärld. För att få förståelse för andras livsvärld behövs större förståelse av 
medmänniskor och vårdpersonal. Levi (2005) anser att det vore bra att använda mer 
metoder i vården där det gavs mer möjlighet att utveckla och utvärdera lyssnande, 
förståelse och den medmänskliga omtanken. Det finns tre viktiga sätt att hjälpa en 
sjuk människa nämligen att trösta, lindra och bota. Trösten borde få mer plats i 
sjukvården.  
 
För att kunna trösta behöver vårdspersonalen ha tid och vara tillgänglig för att 
lyssna. Men att lyssna handlar också om att visa empati, och om ork att lyssna som 
vårdspersonal. En studie med flera födande kvinnor visar att kontinuerligt stöd 
under förlossningen tydligt minskar antalet instrumentella ingrepp och behov av 
smärtlindring för kvinnan. Enligt Nystedt (2005) skulle detta i längden innebära att 
en förlossningsdepression skulle kunna förhindras, eller risken minskas, om 
kvinnorna får det stöd, empati, lyssnande som de har i behov av. Genom förståelse 
för vilken upplevelse patienten lägger in i situationen och vilka speciella intressen 
hon upplever som hotade, menar Benner och Wrubel, kan vårdpersonal få klarhet i 
hur patienten ser på möjligheterna att bemästra situationen. Då skulle den negativa 
upplevelsen i samband med förlossningen som senare kan leda till 
förlossningsdepression minskas. Detta genom att vårdspersonalen hjälper att ge 
positivt stöd och engagemang både i graviditeten, under förlossningen och efteråt.    
 
Betydelsen av att någon lyssnar på patienten och kan ge tröst är en av sjukvårdens 
mest betydelsefulla huvuduppgifter bredvid lindring och bot, och är viktigt för 
vårdspersonalen att komma ihåg i behandlingen. Många gånger kan ett lyssnade öra 
vara nog så viktigt för tillfrisknande i synnerhet vid förlossningsdepression 
(Nystedt, 2005; Levi, 2005). Benner och Wrubel (1989) stödjer detta i och med att 
de pratar om att genom omsorgen riktas människans uppmärksamhet mot någon 
annan utanför sig själv. Genom att vårdpersonalen lyssnar och tröstar så bär inte 
kvinnan på allt detta själv. Kvinnan får prata igenom sina upplevelser och får stöd 
av vårdpersonalen, och detta leder till att hennes inåtvändhet minskas. 
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I framtida forskning skulle det vara intressant att göra en studie om skillnaden av 
upplevelsen av en förlossningsdepression hos kvinnor som haft en traumatisk 
förlossning och kvinnor som haft en okomplicerad förlossning. Enligt Nystedt 
(2005) som bedrivit pilotstudieforskning kring jämförelsen av upplevelsen av en 
svår förlossning och en okomplicerad förlossning så upplevde kvinnor med en 
normal förlossning sin förlossningsupplevelse betydligt mer positivt än de 
kvinnorna med utdragen, svår förlossning. Nystedt (2005) säger till exempel att den 
negativa upplevelsen har att göra med utdragen förlossning vilket har ett samband 
med stark trötthet och en känsla av att vara sjuk. Efter förlossningen kände den 
nyblivna mamman att mötet med barnet innebar begränsade möjligheter. Detta i och 
med att kvinnan genast behövde engagera sig i barnets behov av mat och närhet. 
Mamman tolkade detta som en kamp att forma sin roll som mamma. Trots 
försämrade hälsotillstånd försökte ändå kvinnorna efter förlossningen att engagera 
sig i barnets omedelbara behov av mat och närhet, då detta är en förutsättning för att 
kunna knyta an till barnet(Nystedt 2005).  
 
Omständigheter av en svår och utdragen förlossning begränsade och försvårade 
kontakten med barnet på grund av att smärta, rädsla och maktlöshet var minnen från 
förlossningen som överskuggade känslan av att bli mamma. Uppfattningen är den 
att en okomplicerad förlossning skiljer sig från en traumatisk förlossning och skulle 
kunna ligga till grund för en negativ förlossningsupplevelse (Nystedt, 2005). Detta 
skulle fortledande kunna leda till en förlossningsdepression. Därför skulle det vara 
intressant att forska djupare kring bakgrunden och skillnaden av upplevelsen i en 
förlossningsdepression hos kvinnor som haft en traumatisk förlossning och kvinnor 
som haft en okomplicerad förlossning. Upplevs förlossningsdepressionen olika för 
dessa kvinnor. 
 
 

SLUTSATS 
 
Det visade sig att fler kvinnor, än vad vi trodde, insjuknar i en 
förlossningsdepression. Slutsatsen är den att hela kvinnornas livsvärld förändras när 
de drabbas av en förlossningsdepression. Kvinnor som drabbas av en 
förlossningsdepression har en känsla av förtvivlan och rädsla, svårt att knyta an och 
älska sitt barn, skuldkänslor, bristande självkänsla, avundsjuka och 
självmordstankar. Kvinnornas känslor är orsakade av förlossningsdepressionen och 
ingenting de kan hjälpa. Det är otroligt viktigt att dessa kvinnor kan få den hjälp, 
stöd och omtanke de behöver från omgivningen samt vårdpersonal. Förståelse och 
lyhördhet för kvinnans upplevda mamma-barn-relation samt för vad kvinnan säger 
och går igenom är väldigt viktigt. För att lättare kunna förstå hur dessa kvinnor med 
förlossningsdepression upplever sin livsvärld är det dessutom betydelsefullt att 
sjukvårdspersonalen lyssnar och ser kvinnans livsvärldsperspektiv. Det vill säga 
förstår hur kvinnans vardagsliv och dagliga tillvaro ser ut. För att främja 
parrelationen samt den nyblivna mammans och barnets välbefinnande är det av 
betydelse att upptäcka förlossningsdepression i tid. Sjuksköterskor och barnmorskor 
på BVC bör inte vara de enda som vet vad förlossningsdepression är utan även 
övrig vårdpersonal samt allmänheten. Det har visat sig att när kvinnorna fått den 
hjälp de behövde för att bli friska, från sin förlossningsdepression, så kom glädjen 
tillbaka. Glädjen över sitt barn, sitt välbefinnande, sin hälsa samt sin livslust. 
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Bilaga 1. Exempel på innehållsanalys  

 
 
Meningsenheter Kondenserad 

Meningsenhet 
Kod Kategori 

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? Var fanns 
glädjen som jag 
väntat mig att känna 
genom att bli 
mor?(Shields 2007, s. 
74). 

Var fanns 
glädjen som 
jag väntat mig 
att känna 
genom att bli 
mor?  

Sorgsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtvivlan och Rädsla 
 

Jag var rädd för att 
inte veta vad jag 
skulle göra. Att se 
andra kvinnor amma 
sina nyfödda fick mig 
att känna mig ännu 
mer utanför, ännu 
mindre som en 
nybliven mamma 
(Burak & Remington 
2005, s. 42). 

Jag var rädd 
för att inte veta 
 
Känna mig 
ännu mer 
utanför 

Rädsla och 
osäker 

Jag kände skuld för 
att jag inte var den 
som tog hand om min 
dotter, så jag tvingade 
mig upp från sängen 
och vaggade bort till 
den gamla byrån som 
fungerade som 
skötbord (Shields 
2007, s. 71). 

Kände skuld 
för att jag inte 
var den som 
tog hand om 
min dotter. 

Skuldkänslor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skuld 
 

Jag klarade det inte 
känslomässigt. Jag 
kände mig skyldig. (s. 
71)/…/ kände mig mer 
skyldig och värdelös 
än någonsin förr 
(Burak & Remington 
2005, s. 75). 

Kände mig 
mer skyldig 
och värdelös 
än någonsin 
förr 
 

Kände skuld. 
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Bortsett från det 
faktum att jag var 
fysiskt oförmögen att 
utföra många av en 
mors uppgifter hade 
jag ingen lust att 
komma för nära 
Rowan. Jag var inte 
rädd för att hon var 
för ömtålig; jag kände 
helt enkelt ingen 
längtan efter att ta 
upp henne (Shields, 
2007, s. 70). 

Jag kände helt 
enkelt ingen 
längtan efter 
att ta upp 
henne 

Ingen 
samhörighet 
eller 
anknytning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevelsen av att 
inte kunna älska 
barnet 

Jag kände mig nästan 
paralyserad. 
Mekaniskt, som en 
robot, höll jag fram 
armarna. Jag höll 
Joshua precis som jag 
hållit många andra 
barn, men kände 
ingen glädje. Jag 
försökte spela den 
lyckliga modern, men 
egentligen var jag 
vettskrämd (Burak & 
Remington 2005, s. 
43). 

Kände mig 
nästan 
paralyserad. 
Mekaniskt, 
kände ingen 
glädje.  
Var jag 
vettskrämd. 

Spela lycklig 
mor. 
Vettskrämd. 

Jag misslyckades med 
sånt som enligt 
allmän uppfattning, 
skulle vara det mest 
naturliga i en kvinnas 
liv. Jag hade aldrig 
känt mig osäker 
tillsammans med 
bebisar, och de 
reagerade alltid 
positivt på mig 
(Shields 2007, s. 71). 

Misslyckades 
med. 
Känt mig 
osäker. 

Misslyckad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande självkänsla 

Jag var övertygad om 
att alla, i synnerhet 
Jeff och Joshua, 
skulle få det bättre 
utan mig (Burak & 
Remington 2005, s. 
77). 

Alla. 
Få det bättre 
utan mig. 

Dåligt 
självförtroende 
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Jag levde i mitt eget 
helvete och var 
svartsjuk på 
kvinnorna i den där 
affären och på alla 
andras förmåga att 
njuta av sina barn. 
Jag förblev 
oförmögen att 
reagera positivt på 
Chris och Rowan 
(Shields 2007, s.79). 

Var svartsjuk 
på andras 
förmåga att 
njuta av sina 
barn. 

Svartsjuka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avundsjuka 

Hon frågade om hon 
fick hålla honom och 
jag sade ”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 
svartsjukt (Burak & 
Remington 2005, s. 
99). 

Lät sig lätt 
tröstas av 
henne. Jag var 
svartsjuk. 

Svartsjuka 

Vi fanns visserligen i 
samma våning, men 
jag trodde ändå att 
om han sov och jag 
var vaken skulle jag 
kanske försöka rymma 
eller inte kunna låta 
bli att svälja en burk 
med tabletter (Shields 
2007, s. 73). 

Försöka 
rymma eller 
svälja en burk 
med tabletter. 

Vilja 
försvinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Självmordstankar Nu var jag mer 

övertygad än 
någonsin om att jag 
förtjänade att dö. Jag 
brydde mig inte om 
något alls: inte om 
Jeff och inte ens om 
mitt barn (Burak & 
Remington 2005, s. 
84). 

Övertygad om 
att hon 
förtjänade att 
dö. Brydde sig 
inte alls. 

Minskad 
livslust. 
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Bilaga 2. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Frågor som 
patienten får besvara. 
 
 
Datum…………. 
 
Eftersom Du nyligen fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. 
 
Var snäll och stryk under det svar som bäst stämmer överens med hur DU känt Dig 
under de senaste 7 dagarna, inte bara hur Du mår idag. 
 
Här är ett exempel som redan är ifyllt: 
 
  Jag har känt mig lycklig: 
 Ja, hela tiden. 
 Ja, för det mesta. 
 Nej, inte särskilt ofta. 
 Nej, inte alls. 
 
Detta betyder: Jag har känt mig lycklig mest hela tiden under veckan som gått. 
 
Var snäll och fyll i de andra frågorna på samma sätt. 
 
Under de senaste 7 dagarna: 
 

1. Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan: 
      Lika bra som vanligt 
      Nästan lika bra som vanligt. 
      Mycket mindre än vanligt. 
      Inte alls. 
 

2. Jag har glatt mig åt saker som skall hända: 
       Lika mycket som vanligt 
       Något mindre än vanligt. 
       Mycket mindre än vanligt. 
       Inte alls. 
 

3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något har gått snett: 
       Ja, för det mesta. 
       Ja, ibland. 
       Nej, inte så ofta. 
       Nej, aldrig. 
 

4. Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning: 
       Nej, inte alls. 
       Nej knappast alls. 
       Ja, ibland. 
       Ja, mycket ofta. 
 

5. Jag har känt mig skrämd och panikslagen utan speciell anledning: 
       Ja, mycket ofta. 
       Ja, ibland. 
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       Nej, ganska sällan. 
       Nej, inte alls. 
 

6. Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket: 
       Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls. 
       Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt. 
       Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra. 
       Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt.. 
 

7. Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova: 
       Ja, mesta tiden. 
       Ja, ibland. 
       Nej, sällan. 
       Nej, aldrig. 
 

8. Jag har känt mig ledsen och nere: 
       Ja, för det mesta. 
       Ja, rätt ofta. 
       Nej, sällan. 
       Nej, aldrig. 
 

9. Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit: 
       Ja, nästan jämt. 
       Ja, ganska ofta. 
       Bara någon gång. 
       Aldrig. 
 

10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit: 
       Ja, rätt så ofta. 
       Ja, ganska ofta. 
       Ja, då och då. 
       Aldrig. 

 
 
 
 
 
Källa: 
Cox J L., Holden J M., Sagovsky R (1987), Detection of postnatal depression: development of the 
10:item, Edinburgh Postnatal Depression Scale, British Journal of Psychiatry 150:782-786 
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Bilaga 3.  Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Mall för 
sjukvårdspersonal med utsatt poängställning. 
 
 
 
Datum…………. 
 
Eftersom Du nyligen fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. 
 
Var snäll och stryk under det svar som bäst stämmer överens med hur DU känt Dig 
under de senaste 7 dagarna, inte bara hur Du mår idag. 
 
Här är ett exempel som redan är ifyllt: 
 
  Jag har känt mig lycklig: 
 Ja, hela tiden. 
 Ja, för det mesta. 
 Nej, inte särskilt ofta. 
 Nej, inte alls. 
 
 
Detta betyder: Jag har känt mig lycklig mest hela tiden under veckan som gått. 
 
Var snäll och fyll i de andra frågorna på samma sätt. 
 
Under de senaste 7 dagarna: 
 
1. Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan: 

       0 Lika bra som vanligt 
       1 Nästan lika bra som vanligt. 
       2 Mycket mindre än vanligt. 
       3 Inte alls. 
 

2. Jag har glatt mig åt saker som skall hända: 
       0 Lika mycket som vanligt 
       1 Något mindre än vanligt. 
       2 Mycket mindre än vanligt. 
       3 Inte alls. 
 

3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något har gått snett: 
       3 Ja, för det mesta. 
       2 Ja, ibland. 
       1 Nej, inte så ofta. 
       0 Nej, aldrig. 
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4. Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning: 

       0 Nej, inte alls. 
       1 Nej knappast alls. 
       2 Ja, ibland. 
       3 Ja, mycket ofta. 
 

5. Jag har känt mig skrämd och panikslagen utan speciell anledning: 
       3 Ja, mycket ofta. 
       2 Ja, ibland. 
       1 Nej, ganska sällan. 
       0 Nej, inte alls. 
 

6. Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket: 
       3 Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls. 
       2 Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt. 
       1 Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra. 
       0 Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt.. 
 

7. Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova: 
       3 Ja, mesta tiden. 
       2 Ja, ibland. 
       1 Nej, sällan. 
       0 Nej, aldrig. 
 

8. Jag har känt mig ledsen och nere: 
       3 Ja, för det mesta. 
       2 Ja, rätt ofta. 
       1 Nej, sällan. 
       0 Nej, aldrig. 
 

9. Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit: 
       3 Ja, nästan jämt. 
       2 Ja, ganska ofta. 
       1 Bara någon gång. 
       0 Aldrig. 
 

10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit: 
       3 Ja, rätt så ofta. 
       2 Ja, ganska ofta. 
       1 Ja, då och då. 
       0 Aldrig. 
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