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Abstrakt 

Bakgrund Förlossningsdepression, depression postpartum (PPD) drabbar 

omkring 13 procent av alla kvinnor under de första månaderna efter förlossningen. 

Depressionen påverkar inte bara kvinnans egen hälsa, utan också föräldraparets 

relation, och kan ge långvariga negativa effekter på barnets utveckling. Syftet var 

att belysa upplevelsen av förlossnings-depression i ett familjeperspektiv. Metod 

Denna studie har utformats som en litteraturstudie, 7 kvalitativa artiklar och 8 

kvantitativa artiklar ingår. De databaser som har använts är PubMed, Cinahl och 

Psycinfo. Resultat Huvudresultaten i artiklarna valdes ut för att sedan delas in i 

underrubriker och huvudrubriker. Den första huvudrubriken var påverkan på 

mamman, med underrubrikerna psykiska och fysiska besvär, modersrollen, 

hantering och isolering. Den andra huvudrubriken var påverkan på 

familjerelationen, men underrubrikerna partners behov av stöd, konflikter och 

isolering och oro och risker. Diskussion Stöd är viktigt för kvinnor med PPD men 

även familjen genomgår en livsomställande tid, därför bör man som 

specialistsjuksköterska erbjuda stöd till hela familjen.  

 

Nyckelord: Familj, förlossningsdepression, omvårdnad, relationer och upplevelse 
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Bakgrund 

Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång 

i livet att få en depression som kräver behandling. Egentlig depression är ett 

allvarligt sjukdomstillstånd som kan innebära att personen får stora till mycket 

stora svårigheter att klara vardagslivet, med nedsatt livskvalitet som följd. Om 

personen inte får behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare 

funktionsnedsättning, för långvarig sjukdom samt för återinsjuknande 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 12). 

För att få diagnosen egentlig depression krävs minst två av symtomen 

nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet under de senaste två 

veckorna. Symtomen ska heller inte kunna förklaras av en annan kroppslig eller 

psykisk störning. Sedan krävs också ett av följande symtom: förlust av 

självförtroende, överdriven självkritik, återkommande tankar på död eller 

självmord, alla slags sömnproblem och/eller ökad eller minskad matlust (SBU, 

2004, s. 17). 

 

Förlossningsdepression, depression postpartum (PPD) drabbar omkring 13 

procent av alla kvinnor under de första månaderna efter förlossningen. Tiden efter 

förlossningen är för många kvinnor en period av ökad sårbarhet. Denna sårbarhet 

kan visa sig i ett brett spektrum av reaktioner från en helt normal ökad känslighet, 

som ökar lyhördheten för barnet, till en sällsynt psykos, som drabbar 1-2 kvinnor 

per tusen förlossningar. Screening inom sex till åtta veckor efter förlossningen 

inom primärvården innebär att man ställer rutinmässiga frågor om depressiva 

symtom eller symtom på oro och ångest. Syftet är att fler personer med depression 

ska upptäckas. Diagnossättnigen vid depression baseras på symtombeskrivningar. 

En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett adekvat omhändertagande, en 

adekvat behandling och en adekvat uppföljning. (Socialstyrelsen, 2010, s. 18-21). 

 

Kännetecknande för PPD är ett sänkt stämningsläge, som gör att vardagen upplevs 

som tung och grå. Skuldkänslor av över att inte vara glad över det väntade barnet 

eller över att inte räcka till som mamma, känslor av ”tomhet” och att inte ”vara sig 

själv” dominerar. Andra vanliga reaktioner är koncentrationssvårigheter, aptit- 

och sömnrubbningar och en ökad oro, ängslan och ibland ångesttillstånd. 
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(Wickberg, 2005, s. 74-75). Depressionen påverkar inte bara kvinnans egen hälsa, 

utan också föräldraparets relation, och kan ge långvariga negativa effekter på 

barnets utveckling. De flesta depressioner av lättare slag går över inom några 

månader, finns risk för längre och svårare depressionstillstånd (Socialstyrelsen, 

2010, s. 18-21). Riskfaktorer för att utveckla PPD är tidigare depressioner, 

arbetslöshet, en frånvarande partner, ekonomiska problem och/eller att tidigare ha 

förlorat en närstående. Dessutom kan föräldrar, medier och samhället påverka den 

blivande mamman mycket samt att mamman kan känna stor press att leva upp till 

ett overkligt ideal (James, 1998, s. 48-50). 

 

De flesta kvinnor med PPD kan tas om hand om inom primärvården och få 

kortvariga insatser (t.ex. stödsamtal) av barnhälsovårdens personal med 

handledning av psykolog och/eller uppföljning av allmänläkare. Stödjande samtal 

med specialistsjuksköterskan på barnavårdcentralen (BVC) har visat sig hjälpa 

kvinnor som har en lätt eller måttlig PPD, medan kvinnor med allvarligare 

depression kan behöva medicinering och/eller psykoterapi (Wickberg & Hwang, 

2003, s. 54).  

De vanligaste behandlingarna av PPD är antidepressiv medicinering, psykoterapi 

(individuellt eller i grupp), ljusterapi och mycket sällan elektrokonvulsivterapi 

(ECT).  De två vanligaste psykoterapierna är interpersonell terapi (IPT), som 

fokuserar på att förbättra social interaktion och hantera livsförändringar och 

kognitiv beteendeterapi (KBT), som syftar till att ändra patienters tankemönster. 

ECT har visat sig vara relativt säkert och effektivt vid PPD och bör endast 

användas när kvinnor har allvarliga depressioner och när andra behandlingar eller 

läkemedel inte har hjälpt (Ryan, Milis, & Misri, 2005). 

 

Specialistsjuksköterskans viktigaste uppgifter i vård av deprimerade mammor är 

att skapa en patient-sjuksköterske relation och att tillämpa terapeutisk omvårdnad. 

Närvaro, kontinutet och sjuksköterska-patient partnerskap bidrar till att skapa en 

relation och förena resten av vårdteamet. Att tillgodose patientens grundläggande 

behov, ge en känsla av säkerhet, bekräftelse och ge hopp användes också som 

omvårdnads terapi samt ge information till patienten och hennes anhöriga om sin 

sjukdom (Engqvist, Nilsson, Nilsson & Sjöström, 2007). 
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Detta ämne har valts för att ämnet är väldigt intressant och aktuellt. Att få en 

depression i samband med förlossningen är väldigt motsägelsefullt eftersom att få 

barn ska vara den mest glädjefyllda tiden i livet. Denna studie kan öka förståelsen 

för kvinnor med förlossningsdepression och kan användas av sjuksköterskor och 

barnmorskor för att lättare förstå kvinnans situation och relationer. 

 

Syfte 

Att belysa upplevelsen av förlossningsdepression i ett familjeperspektiv 

 

 

Metod 

Design 

Denna studie har utformats som en litteraturstudie, vilket betyder att 

informationen är hämtad från tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. 

 

Litteratursökning 

I denna litteraturstudie ingår 7 kvalitativa artiklar och 8 kvantitativa artiklar. De 

databaser som har använts är PubMed, Cinahl och Psycinfo. Manuella sökningar 

gjordes i andra vetenskapliga artiklars referenslistor för att få ett bredare utbud av 

artiklar. Följande mesh-termer har använts: Postpartum depression, postnatal 

depression family, family relations, family dynamics, spouses, nursing och caring. 

Fritextsökningar gjordes med orden: parents, support, father, husband, paternal, 

maternal och experience.  Inklusionskriterierna för artiklarna i studien var högst 

tio år gamla och engelskt språk. En artikel valdes ut efter granskning trots att den 

var från 1998, detta motiveras genom att den tillför samma information som de 

artiklar från senare år vilket stärker senare forskning. En översikt av inkluderade 

artiklar har bifogats som bilaga 3. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar gjorda 110131-110209 

Databas Avgränsningar Sökord 
(AND 

användes 

mellan 

sökorden) 

Antal 

träffar 

Antal 

utvalda 

Inkluderade 

PubMed Humans, 5 years, 

english 

PPD, Nursing, 

family relations 
82 1 1 

PubMed Humans, 5 years, 

english 
PPD, nursing, 

spouses 
2 1 1 

Cinahl Humans, 5 years, 

english 
PPD, family 87 2 1 

PubMed Humans, 5 years, 

english 
PPD, nursing, 

caring 
26 1 0 

Cinahl Humans, 10 years 

english 

PPD family 

relations 
58 2 1 

PubMed Inga limits PPD, family 

dynamics 
21 1 0 

PubMed Inga limits PND, parents 115 1 0 

PubMed Inga limits PND, parents, 

family relations 
45  1 0 

Psycinfo Inga limits PND, family 99 1 1 

Cinahl Inga limits PND, family, 

nursing 
42 1 1 

Cinahl Inga limits PPD, family, 

support 
81 1 1 

Cinahl Inga limits PPD father 23 1 1 

PubMed Inga limits PND husband 6  1 1 

PubMed Inga limits PND, paternal 54 1 1 

Cinahl Inga limits PND,maternal, 

experience 
33 1 1 

Cinahl Inga limits PPD, family, 

nursing 
59 1 1 

Cinahl Inga limits PPD, family, 

experience 
57 1 1 

Summa   857 19 13 

 

 

 

Urval och bearbetning  

Bearbetning har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 
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I den första bedömningen hittades 857 vetenskapliga artiklar där titlarna lästes. 

Efter att titlarna hade lästs så var det 19 artiklar som var intressanta och passade 

till studiens syfte och gick därefter vidare till fas 2. 

 

Fas 2 

Abstrakten granskades i de 19 artiklar som valdes ut i fas 1. Sex stycken artiklar 

exkluderas på grund av att de inte var relevanta till denna litteraturstudie. En 

manuell sökning gjordes och 2 artiklar valdes ut där titel och abstrakt granskades. 

15 artiklar gick därefter vidare till fas 3. 

 

 

Fas 3 

De 15 vetenskapliga artiklarna som gått vidare från fas 2 granskades enligt SBU:s 

granskningsmall (bilaga 1), som är gjord av Hellzén, Johanson och Pejlert (1999).  

15 vetenskapliga artiklar klassificerades och värderades, 10 bedömdes att vara av 

medelhög kvalitet och 5 bedömdes att vara av hög kvalitet och alla inkluderades i 

studien. 

 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering kommer att utföras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och 

indelas i följande grupper:  

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man 

gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper.  

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning  

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 
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• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för 

studerade fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

 

Förutom klassificering kommer studiernas vetenskapliga kvalitet att värderas 

enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig 

kvalitet (III): 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 

4 (1999, s. 48). 

 I= Hög II=Medel III=Låg 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större välplanerad 

och 

genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier 

vilket ger otillräcklig statisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet 

eller för stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

- 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t ex 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik etc.). 

Lång uppföljningstid. 

 

 

 

- 

Redovisning utan 

källhänvisning 

och med ofullständigt 

underbyggda slutsatser. 

 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 

(1999, s. 48). 

 I=Hög II= Medel III=Hög 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp 

 

 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 
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och kontext. Metod och analys 

väl beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet.  

- metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning.  

 

 

Analys – Sortering 

Resultatet består av femton vetenskapliga artiklar. Artiklarna översattes från 

engelska till svenska och lästes sedan grundligt för att få en helhetsförståelse för 

innehållet. Alla artiklar har granskats enligt en granskningsmall som är gjord av 

Hellzén, Johanson och Pejlert (1999). Huvudresultaten i artiklarna valdes ut för att 

sedan delas in i underrubriker och huvudrubriker. Den första huvudrubriken var 

påverkan på mamman, med underrubrikerna besvär av PPD, modersrollen, 

hantering och isolering. Den andra huvudrubriken var påverkan på 

familjerelationen, med underrubrikerna partners behov av stöd, konflikter och 

isolering och oro och risker. För att få en bättre överblick över analysen så har ett 

exempel från en artikel överförts till en tabell och sedan lagts som bilaga 2.   

 

Etiska överväganden 

Endast artiklar som har granskats av en etisk kommité eller där noggranna etiska 

överväganden har utförts har inkluderats i studien. Resultatet från artiklarna har 

presenterats oavsett om författarens egen hypotes har visat sig stämma eller inte.  

                            

                                                                                                                                                                                          

Resultat 

Detta resultat består av femton vetenskapliga artiklar, fördelat på sju kvalitativa 

och åtta kvantitativa artiklar. Studierna var gjorda i Holland, USA, Australien, 

England, Brazilien, Finland, Kanada, Kina och Polen. Resultatet är uppdelat i två 

rubriker: Påverkan på mamman och påverkan på familjerelationen. 

 

 

Påverkan på mamman 

Besvär av PPD 

Mamman upplevde sömnstörningar, aptitlöshet, skakningar, hjärtklappning, 

nervositet, spänning och vissa hade paniksyndrom. Hon hade en känsla av rädsla 
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och osäkerhet i förhållande till sin roll som mamma. Hon hade våldsamma 

humörsvängningar och upplevde känslor av ensamhet, rastlöshet och 

misslyckande (Tammentie, Paavilainen, Kurki & Tarkka, 2004). Kvinnorna kände 

sig instängda i situationen och majoriteten kände sig fångade i sin depression som 

de inte kunde fly ifrån. Känslor av hopplöshet och hjälplöshet var väldigt vanliga. 

De kände att de inte kunde få hjälp och hade inget hopp att komma ur situationen 

(Chan, Levy, Chung & Lee, 2002). 

 

Modersrollen  

Mamman upplevde en stark rädsla för att förlora barnet. Hon kände att det var 

omöjligt att låta någon annan ta hand om barnet, inte ens hennes partner eller 

morföräldrar, eftersom hon trodde att ingen annan var kapabel nog. Hon fruktade 

att något hemskt skulle hända med barnet om hon så mycket som blickade bort, 

och några av mammorna tittade på spädbarnet när det sov och gick upp flera 

gånger under natten för att kontrollera att barnet andades. Barnet kunde dela säng 

med modern så att de skulle vara nära hela tiden. Mödrar strävade efter perfektion 

och familjer med deprimerade mammor hade en klar vision av hur de skulle ta 

hand om sitt barn (Tammentie, Paavilainen, Kurki & Tarkka, 2004). 

 

Kvinnorna kände sig fysiskt och känslomässigt utmattade och tomma inombords, 

detta var en följd av den vård som barnet krävde. Mammorna ansåg att de hade 

bristande kunskaper och färdigheter i spädbarnsvård. De kunde inte bedöma om 

deras barn var sjuka när de ropade eller sov mindre och därför betraktade de sig 

själva som inkompetenta som mödrar.  

Deras erfarenheter av amning gav kvinnorna den största känsla av misslyckande. 

De flesta hade försökt amma, men endast några få hade lyckats helt. Denna känsla 

av misslyckande var särskilt stark bland kvinnor som hade höga förväntningar på 

amningen. När de inte kunde amma sina barn, skyllde de på sig själva (Gao, Chan, 

You & Li, 2010). 

 

Hantering  

Kvinnor och deras partners ansåg att det var svårt att söka hjälp för depressionen, 

speciellt när det inte fanns någon diagnos. De tyckte att de borde vara lyckliga 
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över det nya barnet, att det är fel att ha negativa känslor och de uttryckte känslor 

av att vara dåliga föräldrar. När de hade fått tid på BVC så kände de att det var 

svårt att prata om depressionen på grund av den snäva tidsplanen (Tammentie, 

Paavilainen, Tarkka & Kurki, 2009). 

 

Mammor som fick stöd från vårdpersonal genom hembesök kände en större 

tillhörighet till sitt barn, än de mammor som fick stöd från vården via telefon. 

Andra positiva effekter var att barnet och mamman fick en större tillhörighet till 

varandra. Barnet hade en bättre socioemotionell funktion. Mammorna som fick 

detta stöd kunde ge en bättre vård till sina barn (Doesum, riksen-Walraven, 

Hosman & Hoefnagels, 2008). 

 

Kvinnorna nämnde att de förlorat kontrollen över sina känslor och beteenden. De 

kände sig ofta trötta och förvirrade och de uttryckte att de hade dålig självkänsla 

eftersom de inte kunde utföra uppgifter som de normalt kunde. De hade 

skuldkänslor för att de var oförmögna att ta hand om barnet. Känslor gentemot 

barnet var blandad med kärlek, likgiltighet, motvilja och hat. Några ansåg att det 

var barnets fel att de var deprimerade, orsaken till avståndstagande från sina män 

och att de kände sig värdelösa (Chan, Levy, Chung & Lee, 2002). 

 

Mammorna hade för lite kunskap om effekterna av förlossningsdepression innan 

de blev gravida och ville inte anförtro eller dela med sig av sina känslor. De flesta 

kvinnorna förnekade sitt tillstånd och hade svårt att erkänna både för sig själva 

och för andra att de mådde dåligt. Även om vissa av kvinnorna hade anhöriga som 

var i samma situation så var det ingenting som man pratade om öppet. Även om 

relationen till sin partner, i de flesta fall beskrevs som lyckliga så var relationen 

till sin egen mamma väldigt betydande. De flesta av kvinnorna kände att det var 

deras plikt att ta hand om sina egna barn, men att samtidigt ta hand om hus, sin 

make och sysselsättning blev för mycket. I allmänhet tycktes kvinnorna ha 

orealistiska förväntningar på moderskapet (Hanley & Long, 2006). 

 

Vissa mammor tolkade inte symtomen trötthet, irritation, och gråtmildhet som 

PPD. Mannens fysiska närvaro var viktigt för kvinnorna, det minskade deras 
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rädsla för att bli galen och de var rädda för att vara ensam hemma. Eftersom att 

kvinnorna var rädda för att förlora kontrollen så tog männen på sig att utföra 

sysslor hemma (Montgomery, Bailey, Purdon & Snelling, 2009). 

 

Kvinnor med depression har låga uppfattningar om deras partners förmåga att 

uppmuntra dem och hjälpa dem att klara av svårigheter.För ammande kvinnor kan 

mycket spädbarnsvård och hushållsarbete utföras av partnern för att minska 

bördan för mamman (Dennis & Ross, 2006). 

 

Isolering 

Mammans inställning till miljön förändrades när hon blev deprimerad. Hon höll 

sig undan från sociala kontakter och såg miljön som betungande och var rädd för 

att barnet skulle skadas. Hon började undvika människor för att det kändes som att 

ingen skulle förstå henne. Det var svårt att möta andra mammor som hon 

uppfattade som framgångsrika och bra mammor (Tammentie, Paavilainen, Kurki 

& Tarkka, 2004). 

 

 

Påverkan på familjerelationen 

Partners behov av stöd  

Familjemedlemmarna kände hjälplöshet eftersom de ville hjälpa mamman men de 

visste inte hur och blev själva deprimerade. Familjen tyckte att livet var tråkigt 

och sa att detta var en oroande och jobbig tid för deras familj vilket bidrog till 

ökad stress. De försökte bära bördan av förlossningsdepression genom att inte 

göra mamman upprörd, försöka att göra livet lättare för henne och att ta bort 

hennes bekymmer. Männen mådde själva dåligt och ibland grät de tillsammans 

med partnern. Männen tyckte att alla behandlingar och stöd var inriktade på 

mamman, men att de också behövde hjälp. De bar på ett stort ansvar eftersom de 

var partners till kvinnorna med förlossningsdepression samtidigt som de var 

pappor. Detta upplevdes av fadern som att ha två barn (Boatha, Pryce & Cox, 

1998). 
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Många familjemedlemmar sade sig veta hur känsligt det var för mammorna med 

psykisk ohälsa och därför följde med dem till primärvården. Även fast många 

familjemedlemmar visste om mammans ohälsa så var det många som ignorerade 

problemen som PPD gav. Sociala faktorer som brister i äktenskapet och 

familjestöd, har stor betydelse för utvecklingen av PPD. En annan viktigt faktor är 

bristen på kunskap om PPD hos familjemedlemmarna (Silva, Araújo, Araùjo, 

Carvalho & Caetano, 2010). 

 

Dåligt stöd från make och föräldrar gav en ökad risk för PPD, medan dåligt stöd 

från övriga familjemedlemmar hade inte lika stor påverkan på mammans hälsa. 

Det fanns alltså en skillnad på familjemedlemmar när det gäller betydelsen av 

stöd, där stöd från maken var den viktigaste faktorn (Xie, Yang, Xie, Walker & 

Wen, 2010). Kvinnans relation till sin egen mamma var också väldigt viktigt i 

början. För pappan var det viktigt att ha en bra relation till någon av sina föräldrar 

för att få stöd. Att ha höga krav på sig själv som förälder i samband med 

nedstämdhet är kopplat till relationsproblem och riskfaktorer för PPD (Matthey, 

Barnett, Ungerer & Water, 2000). 

 

Utan tidigare erfarenheter att vara pappa blev männen osäkra på om de skulle 

uppfylla kraven, därför sökte de också mycket stöd. Om hans största stöd, 

kvinnan, var deprimerad så var hans förväntade stöd begränsat. Istället för få stöd 

från barnets mamma, så har mannen själv ett stort ansvar att se till att kvinnan får 

den hjälp och det stöd hon behöver. Föräldrarna är i stort behov att få stöd av 

varandra (Batorowicz & Petrycka, 2006). 

 

Männen tyckte att det fanns för få forum för män där de kunde mötas och prata 

om sina upplevelser. Samtidigt som de kände en motvilja att behöva be om hjälp 

och en vilja att visa upp en fasad att allt är bra. Det var en allmän uppfattning hos 

männen att man inte ska avslöja om man inte klarar av saker och ting. Männen 

ansåg att de inte längre klarade av vardagen på samma sätt som innan och detta 

gjorde att de kände frustration och hjälplöshet. 

När männen träffades i grupp kunde de dela erfarenheter med varandra vilket hade 

en normaliserande effekt på dem, och det legitimerade och gav perspektiv på 
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erfarenheterna hos deras partner. De var ”alla i samma båt”. Gemenskapen i 

gruppen var till stor nytta då de kunde stötta sin partner och männen fick sänkta 

nivåer av depression och stress. Männen fick en ökad förståelse för sin partner 

vilket resulterade i färre antal konflikter och en mer öppen kommunikation mellan 

dem (Davey, Dziurawiec & O´Brian-Malone, 2006). 

 

Konflikter och isolering  

Födelsen av ett barn och ett förändrat liv gjorde att föräldrarna blev osams. 

Ouppklarade konflikter kunde dyka upp och outtalade förväntningar resulterade i 

konflikt. En partner hade en tendens att bli stum medan den andra försökte att lösa 

situationen genom gräl. 

Födelsen av ett barn kan leda till främlingskap hos makarna. De gav inte varandra 

rillräckligt med uppmärksamhet och var avundsjuka på varandras användning av 

tid. Pappor kände sig som åskådare i mamma-pappa-barn relationen och mamman 

avundades pappans möjlighet att lämna huset för arbete och träffa vänner. 

Förändring i familjelivet kan resultera i en så djup oenighet mellan parterna att 

separation ses som den bästa lösningen. Barnet kan hålla paret tillsammans ett tag 

men till slut vill de avsluta relationen. Separation var resultatet av en ohållbar 

situation, där parterna var oförmögna att diskutera situationen eller förklara deras 

uppfattningar till varandra. Tankar av separation kom lätt fram när en mamma 

blev deprimerad efter förlossningen på grund av situationen. Födelsen av ett barn 

nödställde mannen i den utsträckning att han inte kunde hantera det och kände att 

det var lättare att bara lämna allt (Tammentie, Paavilainen, Kurki & Tarkka, 

2004). 

 

Förlossningsdepression hade en negativ effekt på äktenskapliga relationer 

eftersom ett ökat tryck hade skapat en spänd atmosfär i hemmet. Partners var 

oroade över förhållandet och att de alltid hade konflikter (vilket de inte hade  

innan). Partners var rädda för att säga saker som kunde leda till konflikt och visste 

inte hur de skulle närma sig sin partner på grund av  hennes humör. Den negativa 

effekten på hela familjen av att se någon lida betonades också då de inte tyckte 

om att se mamman så låg och deprimerad (Boatha, Pryce & Cox, 1998). 
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Föräldrarnas trötthet och brist på tid tillsammans skapade bråk, tystnad förvärrade 

situationen och resulterade i missförstånd. Mamman kände att hon var ensam 

ansvarig för barnet och pappan började undvika att komma hem på grund av den 

tryckande stämningen. Mammans depression överfördes gradvis till hennes 

partner och mamman ansåg att han inte förstod henne eller barnet (Tammentie, 

Paavilainen, Kurki & Tarkka, 2004). 

 

Relationen till partnern var en av anledningarna till varför de var olyckliga. Även 

om vissa män brydde sig så var det fortfarande en äktenskaplig spänning och en 

försämring av förhållandet (Chan, Levy, Chung & Lee, 2002). Mammorna talade 

ofta om sina svårigheter att uttrycka sitt lidande, så att deras män skulle förstå 

deras behov. Det bidrog till kaos och ansträngda äktenskapliga relationer 

(Montgomery, Bailey, Purdon & Snelling, 2009). 

 

Oro och risker 

Människor som lever med patienter med psykiatrisk sjukdom bär stora bördor och 

förlossningsdepression orsakar oro inom familjen. Familjemedlemmar oroade sig 

över ekonomiska problem. Familjemedlemmar rapporterade också att dessa 

kvinnor krävde mycket uppmärksamhet och att kvinnorna var tveksamma till att 

gå ut och de var olyckliga då de var ensamma. Detta fick konsekvenser, särskilt 

för partnern som rapporterade att de saknade arbetet samt sociala - och 

fritidsaktiviteter, eftersom de behövde vara hemma. Syskon påverkades också då 

de hade föräldrar som skrek åt dem. De saknade skolan och utflykter (Boatha, 

Pryce & Cox, 1998). 

 

Även pappor som har depression under den postnatala perioden ger ökad risk för 

beteendeproblem hos barn i åldern 3,5 år. Sambandet mellan faderlig nedstämdhet 

och beteendeproblem hos barn är starkare hos pojkar än hos flickor. Det fanns 

också ett samband mellan depression hos mödrar och högre beteendemässiga och 

känslomässiga problem hos hennes barn (Ramchandani, Stein, Evans & 

O´Connor, 2005). 
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Metoddisskusion 

Denna studie är utformad som en litteraturstudie och består av femton 

vetenskapliga artiklar, varav sju kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. 

Artiklarnas ursprung varierade mellan många länder vilket kan ses som positivt, 

eftersom det blir en kulturell variation på informationen och kan då tillämpas i 

Sverige och vår mångkultur. 

 

Sökningen efter artiklarna har för det mesta gjorts i databaserna PubMed och 

Cinahl, även databasen Psycinfo har använts. Limits i form av humans, 5 years,  

och english användes de första fyra sökningarna för att fås så aktuella artiklar som 

möjligt. En sökning gjordes med limits i form av humans, 10 years och english 

men limits togs sedan borts på grund av att utbudet av artiklar var för lågt. 

Sökningarna utan limits gav ett större urval av artiklar att välja bland. 

En av artiklarna var från år 1998 men inkluderades ändå. Informationen från den 

artikeln stämde överens med information från övriga artiklar och var tidsenligt i 

sitt innehåll. Informationen stärker även de andra inkluderade artiklarna med sitt 

rika innehåll. 

I urvalet i fas 1 så var antalet träffar i artikelsökningen 857 vetenskapliga artiklar, 

titeln lästes i de 857 artiklarna och 19 artiklar motsvarade studiens syfte och 

valdes ut till ytterligare granskning. Genom att kombinera sökorden bättre så 

kunde antalet träffar ha minskat men ändå ge samma artiklar och resultat. 

 

Efter databassökningen så gjordes en manuell sökning för att få ytterligare artiklar 

och information. Den manuella sökningen gjordes i tidigare vetenskapliga studiers 

referenslistor vars innehåll passade till denna litteraturstudies syfte. Två artiklar 

hittades, dock skulle ytterligare manuell sökning kunnat göras för att få mer 

information till studien. Resultatet är fokuserat på mamman, pappan och det 

nyfödda barnet som familj, men inkluderar väldigt lite om hur övriga syskon 

påverkas. Fler sökningar kunde ha givit mer information om hur syskon till det 

nyfödda barnet påverkas. 
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Resultatdiskussion 

 
Att få barn är en omtumlade och troligen den viktigaste händelsen livet. Mamman 

förväntas då vara lycklig och att då drabbas av en depression kan många gånger 

vara svårt för omgivningen att förstå och acceptera (Chan, Levy, Chung & Lee, 

2002). Mammans rädsla att förlora barnet var stark och hon ville inte att någon 

annan tog hand om barnet. Då mamman inte kan överlåta ansvaret för barnet på 

någon annan, kan hon ej få egen tid för sig själv eller för egna intressen och 

behov. Tid för sig själv är nödvändigt med en ny liten individ i livet som kräver 

uppmärksamhet och hjälp med allt. Tammentie, Paavilainen, Kurki och Tarkka 

(2004) skriver att det av stor vikt att mamman vågar lita på andra människor som 

erbjuder hjälp och som kan ta hand om barnet ibland.  

Kvinnor hade inte tillräcklig kunskap om PPD och därför inte ville erkänna för sig 

själva och sin omgivning att de mådde dåligt (Hanley & Long, 2006). 

Specialistsjuksköterskor och barnmorskor bör informera om detta tillstånd även 

för de kvinnor som screenas och ej får någon diagnos. Det är nog betydande för 

par att veta att denna sjukdom är vanlig och att det finns behandling om diagnosen 

skulle komma senare. 

Mamman upplevde att hon hade brister i spädbarnsvård, amning och kände sig 

misslyckad som mamma (Gao, Chan, You & Li, 2010). Detta kan bero på att 

mamman inte har fått möjlighet till utbildning eller om har hon för högra krav på 

sig själv, då hon kanske tycker att detta borde komma på en gång. Alla är 

nybörjare på saker och ting och att man måste tillåta sig själv att det inte behöver 

vara perfekt på en gång Föräldrar kunde ha svårt att prata om depressionen på 

grund av tidsbrist och att de kanske inte visste att mamman led av depression. Här 

kan det vara av vikt att föräldrarna får en längre tid inplanerad på BVC efter deras 

behov. Att de vågar berätta hur de tänker och känner. Enligt Tammentie, 

Paavilainen, Tarkka och Kurki (2009) så bör specialistsjuksköterskan visa empati 

och förmedla trygghet och tillit för att föräldrarna ska kunna öppna upp sig och 

dela med sig av sina känslor för att nå fram till problemet och depressionen.  
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Familjen hade det också jobbigt och upplevde stress samtidigt som de försökte 

hjälpa och stötta mamman. Männen skulle stötta mamman och var själv i behov 

av stöd från partnern som var deprimerad (Boatha, Pryce & Cox, 1998). Att vara 

en familj som ska hjälpa och stötta när man själv mår dåligt är påfrestande för 

familjerna. Det är tråkigt att barnen och pappan ska behöva lida så mycket. Hur 

ska dessa kunna få adekvat hjälp? Pappan upplevde det som att han hade två barn. 

Självklart ska båda parter kunna stötta varandra när den andre eller båda har en 

tuff och omvälvande period i livet. Men det kan vara bra om både mamman och 

pappan kan få hjälp utifrån för att kunna prata och få råd i just deras speciella 

situation . Som partner kan det vara svårt att agera både partner som stöttar och 

kunna se sin partners behov av stöd. Bördan blir då alltför tung att bära även för 

en partner som mår bra i övrigt.  

 

De mammor som fick träffa specialistsjuksköterskan genom hembesök kände en 

större tillhörighet till sitt barn än de mammor som inte fick besök (Doesum, 

riksen-Walraven, Hosman & Hoefnagels, 2008). Det finns fler positiva effekter av 

att träffa en specialistsjuksköterska än att ha telefonkontakt eftersom att det ger 

mer bekräftelse, att träffa någon som bryr sig om och någon som erbjuder stöd 

ansikte mot ansikte. Att få ett ansikte på den man pratar med och den man ska 

anförtro sig till är positivt och kan leda till att mamman öppnar sig mer och är mer 

mottaglig för det stöd som specialistsjuksköterskan har att erbjuda, vilket kan leda 

till ett tidigare tillfrisknande. 

I en review visade resultatet att kvinnor som lever med hög risk för familje 

dysfunktion eller barnmisshandel, fick en förbättring i hemmiljön genom 

hembesök och samtal av en specialistsjuksköterska. Resultatet visade även att 

kvinnor som har en dysfunktion i familjen eller kvinnor som har PPD fick en 

avgörande minskning av poäng på EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) 

genom hembesök av en specialistsjuksköterska (Shaw, Levitt & Wong, 2006).  

Kontinuerlig kontakt med vårdpersonal och specialistsjuksköterskan efter 

förlossningen och vid PPD kan ge en trygghet som är väldigt viktig för den 

nyblivna mamman. Att få bekräftelse på att det som händer inte är farligt och att 

det kommer att bli bättre kan ha en lugnande effekt. I dysfunktionella familjer där 

misshandel och missbruk förekommer är det extra viktigt att 
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specialistsjuksköterskan tar sig tid och ger stöd eftersom att dessa familjer är extra 

utsatta för stress och depression. Det kan vara svårt att upptäcka dessa familjer 

och då är det viktigt att göra dessa hembesök. 

 

Pappor kan få stöd av andra pappor som befinner sig i samma situation (Davey, 

Dziurawiec & O´Brian-Malone, 2006). Detta verkar ultimat, ett forum där pappor 

kan mötas och diskutera sina tankar och erfarenheter. De kan se att andra upplever 

samma problematik som de själva och det borde göra att deras börda känns lättare. 

Att det inte bara är vården som ska bära ett ansvar för stöd och hjälp verkar 

rimligt. Det finns antagligen inte tillräckligt med resurser till stöd i vården och då 

kan träffarna ses som ersättning eller som komplettering. Det är nog betydelsefullt 

att papporna får inse att andra pappor ”sitter i samma båt”.  

 

Papporna var tvungna att hjälpa mamman med sysslor i hemmet vilket gav 

konsekvenser för den övriga familjen. Pappan och barnen kunde inte ägna sig åt 

sina aktiviteter i samma utsträckning som tidigare (Boatha, Pryce & Cox, 1998). 

Att livet förändras för de anhöriga är olyckligt. Det är viktigt att barnen kan ha sitt 

vanliga liv med skola och aktiviteter. Kanske föräldrarna kan låta nära anhöriga ta 

hand om barnen den allra svåraste tiden. Då kan föräldrarna ägna sig åt det 

nyfödda barnet och samtidigt få stöd av varandra och vården. Här är det väldigt 

viktigt att specialistsjuksköterskan fångar upp den övriga familjen. Att se sin 

sambo eller sin mamma vara olycklig är inte lätt, samt känslan av att det inte finns 

mycket att göra. Specialistsjuksköterskan måste i sitt omvårdnadsarbete tänka i ett 

familjeperspektiv när hon erbjuder stöd, för stor risk finns att hela familjen mår 

dåligt. 
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Biliga 2 - Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Huvudresultat Underrubrik Huvudrubrik 

Tammentie, 

Paavilainen, 

Kurki & Tarkka 

2004 Finland 

Känsla av rädsla 

och osäkerhet i 

förhållande till sin 

roll som mamma. 
 

Besvär av PPD Påverkan på 

mamman 

Fruktade att något 

hemskt kommer att 

hända med barnet. 

 

Föräldrarollen Påverkan på 

mamman 

Föräldrarnas 

trötthet och brist 

på tid tillsammans 

skapade bråk. 

Trötthet, tidsbrist 

och oro 

Påverkan på 

familjen 

Förändring i 

familjelivet kan 

resultera i en så 

djup oenighet 

mellan parterna att 

separation ses som 

den bästa 

lösningen 

Konflikter och 

isolering 

Påverkan på 

familjen 
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Bilaga 3 - Översikt över inkluderade artiklar 
 

Författare/

Årtal 

Land 

 

Studiens syfte 

 

Design/interv

ention 

 

Deltagare/b

ortfall 

 

Analysme

tod 

 

Huvudresultat 

 

Studiedesign/

kvalitet 

Doesum, 

Riksen-

Walraven, 

Hosman & 

Hoefnagels 

(2008) 

Holland 

 

Att undersöka 

relationen 

mellan barn 

och deprimerad 

mamma efter 

en intervention. 

Kvantitativ 

metod 

användes. En 

grupp med 

intervention, 
hembesök 

jämfördes 

med en 

kontrollgrupp 

med, 

föräldrastöd 

per telefon. 

Exprimentell

grupp n=35 

och 

kontrollgrup

p n= 36 

Bortfall = 20 

Kvantitati

v statistisk 

analys 

Deltagarna 

kände en större 

trygghet med 

att få hembesök 

än att ha 

kontakt med 

vården via 

telefon, samt att 

interventionsgr

uppen hade en 

bättre kvalité på 

relationen 

mellan mor-

barn. 

C III 

Dennis & 

Ross (2006) 

USA 

 
 

Att undersöka 

mammans 

uppfattningar 

om stöd från 

partner på 

utveckling av 

depressiva 

symtom under 

de första 8 

veckorna efter 

förlossningen. 

Kvantitativ 

metod 

användes. 

Enkäter 

skickades till 

deltagarna 

efter 

förlossningen. 

Sedan 

undersöktes 

eventuella 

skillander i 

partnerstöd. 

Deltagarna 

n=396 

Bortfall=29 

Beskrivan

de 

statistisk 

analys 

Kvinnor med 

depressiva 

symtom hade 

lägre 

uppfattningar 

om stöd och 

högre 

relationskonflik

ter än kvinnor 

utan depressiva 

symtom. 

R II 

Davey, 

Dziurawiec 

& O’Brien-

Malone 

(2006) 

Australien 

Att undersöka 

mäns 

erfarenheter av 

sina partners 

förlossningsdep

ression 

Kvalitativ 

metod 

användes. Två 

fokusgrupper/ 

gruppintervju 

med 8 män i 

varje för 

gruppbehandli

ng speciellt 

avsedd för 

manliga 

partners. 

 

 

 

 

Deltagare 

n=16 

Bortfall= 3 

Kvalitativ 

innehållsa

nalys 

Männen 

upplevde sina 

partners 

depression som 

överväldigande, 

isolerande och 

frustrerande 

K I 

 

 

Silva, 

Araújo, 

Araújo, 

Carvalho & 

Caetanos 

(2010) 

Brazilien 

Att studera 

samspelet 

mellan kvinnor 

med PPD och 

familjens 

uppfattningar 

och barnvård 

dessa mammor 

ger 

Kvalitativ 

metod 

användes. 

Intervjuer 

tillämpades på 

deltagarna i 

hemmiljö 

Deltagare 

n=8 

Kvalitativ 

innehållsa

nalys 

Kvinnorna var 

frustrerade 

och/eller hade 

brist på 

självförtroende 

för utövandet 

av 

moderskapet. 

Familjerna 

kände inte 

K I 
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heller till 

problemet som 

PPD gav 

Tammentie, 

Tarkkam, 

Kurkip, 

Paavilainen 

& Laippala 

(2003) 

Finland 

Att undersöka 

tillståndet i 

familjedynamik

en efter 

förlossningen 

och om 

moderns PPD 

har ett samband 

med detta. 

Kvantitaitv 

metod 

användes. 

Enkäter 

skickades ut i 

sjukhusets 

upptagningso

mråde till 

familjer som 

precis fått 

barn. 

Deltagare 

n=687 

Bortfall =16 

Kvantitati

v statistisk 

analys 

Mödrar med 

depressiva 

symtom hade 

en mer negativ 

familjedynamik 

jämfört med 

andra familjer 

samt att de 

behöver stöd. 

R I 

Boatha, 

Pryce & 

Cox (1998) 

England 

Att undersöka 

effekten av 

PPD hos 

partners och 

andra 

familjemedlem

mar. 

Kvantitativ 

metod 

användes. 

Enkäter 

skickades ut 

till sextio 

nyförlösta 

kvinnor där 

en 

familjemedle

m skulle 

svara. 

Deltagare 

n=30 

Kvantitati

v statistisk 

analys 

Förlossningsde

pression hade 

en negativ 

effekt på 

äktenskapliga 

relationer. Den 

negativa 

effekten på hela 

familjen av att 

se någon lida 

betonades 

också. 

R III 

Xie, Yang, 

Liao, Xie, 

Walker & 

Wen (2010) 

Australien / 

Nya 

Zealand 

Att analysera 

sambandet av 

prenatalt 

familjestöd och 

postnatalt 

familjestöd 

med PPD. 

Kvantitativ 

metod 

användes. 

Familjestöd 

mättes med en 

riskklasskala 

för socialt 

stöd vid 30-32 

graviditets-

veckor och 

igen vid 2 

veckor efter 

förlossningen. 

Deltagare 

n=534 

Kvantitati

v statistisk 

analys 

Bristande stöd 

vid 

förlossningen 

från 

familjemedlem

mar, make, 

föräldrar och 

syskon var en 

ökad risk för 

PPD.Det var  en 

skillnad på 

personer när det 

gäller 

betydelsen av 

stöd, där stöd 

från maken var 

den viktgaste 

faktorn. 

 

P II 

Ramchanda

ni, Stein, 

Evans & 

O´Connor 

(2005) 

England 

Att undersöka 

faderlig PPD 

efter 

förlossningen 

samt undersöka 

samband med 

barns 

beteendeproble

m vid högre 

ålder. 

Kvantitativ 

metod 

användes. 

Symtom 

mattes med 

riskklasskala 

8 veckor efter 

förlossningen 

hos kvinnorna 

och 21 

månader hos 

männen. 

Deltagare 

n=26235 

Kvantitati

v 

statisktisk 

analys. 

Faderlig 

depression 

under de första 

månaderna av 

ett barns liv kan 

vara en särskild 

risk faktor för 

negativ 

utveckling av 

emotionella 

problem. 

R II 

Montgomer

y, Baily, 

Att beskriva 

kvinnors 

Kvalitativ 

metod 

Deltagare n= 

27 

Narrativ 

analys 

Kvinnornas 

partners 

K II 
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Purdon, 

Snelling & 

Kauppi 

(2009) 

Kanada 

upplevelse för 

deras partners 

medverkan i 

PPD. 

användes. 

Intervjuer 

genomfördes 

med kvinnor 

som var 

hjälpsökande 

för PPD. 

tillämpade

s. 

fysiska, 

emotionella och 

kognitiva 

tillgänglighet 

var positiv. 

Maken 

uppfattades som 

bekräftelse och 

säkerhet. 

Kvinnornas 

erfarenhet av 

PPD har stört 

deras förmåga 

att vara fru och 

mamma.  

Matthey, 

Barnett, 

Ungerer & 

Waters 

(2000) 

Australien 

Att granska 

förstföderskor 

och pappor 

med 

tyngdpunkt på 

personlighet 

och 

relationerna 

som 

riskfaktorer. 

Kvantitativ 

metod 

användes. 

Enkäter 

användes och 

olika mått på 

humör och 

personlighet 

gavs vid dessa 

bedömningar 

poäng. 

Deltagare n= 

157 par. 

Bortfall= 9 

Kvantitati

v statistisk 

analys. 

Kvinnans 

relation till sin 

egen mamma 

var viktigt i 

början efter 

förlossningen 

var viktigt och 

för pappan var 

det viktigt att ha 

bra kontakt med 

någon av sina 

föräldrar. 

R II 

Gao, Chan, 

You & Li 

(2009) Kina 

Att beskriva 

upplevelsen av 

förlossningsdep

ression bland 

förstföderskor. 

Kvalitativ 

metod med en 

fenomenologi

sk ansats 

användes. 

Semistrukture

rade 

intervjuer 

användes 

Deltagare n= 

15 Bortfall 

=3 

Kvalitativ 

innehållsa

nalys 

Kvinnorna 

kände sig 

fysiskt och 

känslomässigt 

utmattade. De 

uppfattade sig 

vara 

inkompetenta 

och 

misslyckade 

mödrar. 

K I 

Hanley & 

Long 

(2005) 

England 

Att undersöka 

mödrars 

erfarenheter av 

PPD och om 

det är socialt 

betingat. 

Kvalitativ 

metod 

användes. 

Kvalitativa 

intervjuer 

med hjälp av 

semistrukturer

ade 

frågeformulär 

Deltagare n= 

10 Bortfall= 

5 

Kvalitativ 

innehållsa

nalys 

Mödrarna hade 

en liten 

kunskap om 

effekterna av 

PPD innan de 

blev gravida 

och var 

ursprungligen 

ovilliga att 

anförtro eller 

dela sina 

känslor. 

K II 

Chan, levy, 

Vhung & 

Lee (2002) 

Kina 

Att undersöka 

upplevelsen av 

PPD hos 

mödrar 

Kvalitativa 

metod med en 

fenomenologi

sk ansats 

användes. 

Intervjuer 

tillämpades i 

en miljö där 

kvinnorna 

Deltagare 

n=35 

Beskrivan

de 

innehållsa

nalys 

Kvinnorna 

kände 

hopplöshet, 

hjälplöshet och 

förlust av 

kontroll. 

Känslor 

gentemot barnet 

var ambivalent, 

K II 
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kändes sig 

bekväm i 

både hat och 

kärlek. 

Batorowicz 

& Petrycka 

(2006) 

Polen 

Att beskriva 

nyblivna 

pappors 

upplevelse av 

nedstämdhet 

efter 

förlossningen. 

Kvantitativ 

metod 

användes. 

Riskklassskal

or användes i 

form av 

frågeformulär 

som 

besvarades av 

nyblivna 

pappor 

Deltagare n= 

80 

Kvantitati

v 

statistiskt 

analys 

Flera månader 

efter födseln av 

ett barn kan 

nedstämdhet 

upplevas inte 

bara av kvinnor, 

utan också av 

sina partners. 

R III 

 

 


