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_________________________________________________________________________ 

 

Perinatal psykisk ohälsa (psykisk ohälsa under graviditet eller efter förlossning) drabbar 

kvinnor under en känslig period i livet. Forskning har tidigare fokuserat mer på psykisk ohälsa 

efter förlossning, men det är nu känt att psykisk ohälsa är vanligt även under graviditeten. För 

att kunna hjälpa kvinnor med perinatal psykisk ohälsa och stödja dem i föräldrarollen behöver 

barnmorskor kunskap om hur kvinnor upplever fenomenet. Syftet med denna studie var att 

belysa kvinnors upplevelse av perinatal psykisk ohälsa. En systematisk litteraturstudie 

inspirerad av meta-syntes utfördes. Elva kvalitativa studier analyserades. Två huvudkategorier 

framkom, Att leva med perinatal psykisk ohälsa samt Att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa. 

Varje huvudkategori innehöll i sin tur fyra underkategorier. Kvinnors upplevelser av perinatal 

psykisk ohälsa innebar att verkligheten inte motsvarade förväntningarna, livet och identiteten 

förändrades, de förlorade kontrollen över känslor och tankar och tvivlade på sig själva. De 

hade svårt att berätta om sina känslor och önskade stöd och information från professionella. 

Processen av tillfrisknande ledde tillslut till att kvinnorna upplevde ökad självkännedom. 

Upplevelsen av perinatal psykisk ohälsa genomsyrades av känslan av att förlora kontrollen 

över sitt liv. Barnmorskor kan använda studiens resultat kliniskt, bland annat genom att 

uppmuntra kvinnor till reflektion kring perinatal psykisk ohälsa. 
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Perinatal mental illness (mental illness during pregnancy or after delivery) is a state that 

affects women during a vulnerable period of life. Previous research has focused mostly on 

mental illness postpartum, but it is now known that mental illness is common during 

pregnancy as well. To help women with perinatal mental illness and support them in their 

parenting role, midwives need knowledge of how women experience this phenomenon. The 

aim of this study was to illuminate women’s experience of perinatal mental illness. A 

systematic literature review inspired by meta-synthesis was conducted. Eleven qualitative 

studies was analyzed. Two main categories were found; Living with perinatal mental illness 

and Recovering from perinatal mental illness. Each main category involved four sub-

categories. Women’s experience of perinatal mental illness was that reality didn’t match 

expectations, life and identity changed, a loss of control and self-doubt. Women had 

difficulties telling about their feelings and wished for support and information from 

professionals. The process of getting well ultimately made the women feel increased self-

knowledge. The experience of perinatal mental illness was imbued by the sense of losing 

control over one’s life. Clinical implications for midwives could be to encourage women to 

reflect on perinatal mental illness. 
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INTRODUKTION 

Att vara gravid och att föda barn, är för de flesta förknippat med glädje och lycka. Det är dock 

långt ifrån alla kvinnor som mår bra under hela sin graviditet och första tiden som förälder. 

Under min utbildning till barnmorska har jag träffat en del av dessa kvinnor. Några har varit 

öppna med sin psykiska ohälsa, men troligtvis har jag träffat många fler som mår dåligt utan 

att jag har fått kännedom om det. Att vara ledsen och må psykiskt dåligt under den period i 

livet då man förväntas vara som lyckligast är ett tillstånd som kräver uppmärksamhet och stöd 

från omgivningen, däribland barnmorskan. För att kunna erbjuda ett gott stöd behövs en 

förståelse för upplevelsen av psykisk ohälsa i samband med graviditet och efter förlossning. 

I denna uppsats används uttrycket perinatal psykisk ohälsa för att samla de olika psykiska 

besvär som kan drabba kvinnor under graviditet och efter förlossning. Exempel på sådana 

psykiska besvär är maternal distress, maternity blues, depression och puerperal psykos (även 

kallat amningspsykos). 

 

Maternal distress 

Emmanuel och St John (2010) beskriver fenomenet Maternal distress som en kvinnas respons 

på övergång till moderskapet. Maternal distress föregås av att kvinnan blir mamma och de 

rollförändringar, kroppsförändringar, ökade krav och utmaningar som uppstår i samband med 

det. Även förlossningsupplevelse, förluster och vinster, och påverkan på relationer och 

kvinnans sociala sammanhang är faktorer som föregår maternal distress.  

Maternal distress förlöper oavbrutet och beror på fyra sammanlänkade egenskaper - hur 

kvinnan reagerar på stress, hennes anpassning till sin nya identitet som mamma, hennes 

förmåga att fungera som vanligt och ha kontroll samt att ha en känsla av sammanhang och 

mening (Emmanuel & St John, 2010). 

Bidragande faktorer som påverkar huruvida kvinnan upplever stark eller svag maternal 

distress består dels av kvinnans bakgrund (som till exempel ålder, civilstatus och utbildning), 

reproduktiva faktorer (exempelvis paritet och tidigare erfarenheter av barnafödande), hälsa 

och välbefinnande, hennes livsstil och huruvida hon är redo för graviditet, relationer (till 

partner, sin egen mor och barnet) och sociala faktorer. Även faktorer som rör barnet bidrar, 

exempelvis om barnet är mycket skrikigt eller för tidigt fött (Emmanuel & St John, 2010).  

Graden av maternal distress kan variera från svag till stark. Svagare maternal distress innebär 

att kvinnan känner stress, oro och bekymmer med att anpassa sig till sin nya roll och sociala 

situation, i sina försök att ha kontroll och kunna ta hand om sig själv och barnet och i att 

utveckla relationer och samhörighet med barnet, partnern, släkt och vänner (Emmanuel & St 

John, 2010).  

Stark maternal distress innebär att kvinnan känner sig olycklig, orolig eller är deprimerad. 

Hon har svårt att anpassa sig till sin nya roll och sociala situation, känner förlust av kontroll, 

extrem trötthet, är oförmögen att söka och använda sig av information och andra resurser. 

Kvinnan tycker det är svårt att ta hand om sig själv och barnet, och känner sig ensam, 

avskuren, utanför eller har problem i relationen med barnet, partnern, släkt eller vänner 

(Emmanuel & St John, 2010). 
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Konsekvenserna av maternal distress är psykisk ohälsa, påverkan på utvecklingen av 

kvinnans modersroll, nedsatt livskvalitet och funktionsduglighet samt påverkan på hennes 

relationer och sociala interaktion. (Emmanuel & St John, 2010).  

 

Maternity blues 

Maternity blues drabbar omkring hälften av alla nyförlösta kvinnor. Tillståndet är således 

vanligt förekommande och kännetecknas av gråtmildhet, nedstämdhet, trötthet, ökad oro, 

sömnsvårigheter och nedsatt koncentrationsförmåga. Symtomen är oftast som starkast 3-5 

dagar efter förlossningen och brukar avta inom tio dagar (Brockington, 1996). Tillståndet 

finns dokumenterat i flera olika delar av världen, till exempel Nigeria (Adewuya, 2005), 

Grekland (Gonidakis, Rabavilas, Varsou, Kreatsas & Christodoulou, 2007) och Brasilien 

(Faisal-Cury, Rossi Menezes, Tedesco, Kahalle & Zugaib, 2008). 

Även om maternity blues vanligtvis försvinner av sig självt utan behandling är det viktigt att 

uppmärksamma om kvinnans labila humör kvarstår under längre tid. Kraftig blues är en 

riskfaktor till att utveckla förlossningsdepression (Henshaw, Foreman & Cox, 2004; 

Watanabe m.fl., 2008). 

 

Depression 

Förlossningsdepression drabbar ca 13 % av alla nyblivna mammor (O’Hara & Swain, 1996). 

En förlossningsdepression skiljer sig inte från en vanlig depression i annat än tidpunkten för 

insjuknandet. Att drabbas av depression som nybliven mor kan påverka upplevelsen av 

depressionen i sig, det finns risk att kvinnan upplever sig gå miste om en viktig period i sitt 

liv (Wickberg & Hwang, 2001).  

Det finns ett flertal riskfaktorer som kan föregå en förlossningsdepression. Exempel på dessa 

är att ha låg socioekonomisk status, problem i parrelationen eller övriga relationer till vänner 

och familj, brist på socialt stöd, om graviditeten eller förlossningen varit komplicerad, oro och 

stress under graviditeten, kvinnans självkänsla, oplanerad graviditet, ambivalens till att bli 

förälder, barnets temperament samt tidigare depression (Wylie, Hollins Martin, Marland, 

Martin & Rankin, 2011). Josefsson och Sydsjö (2007) har funnit att kvinnor som genomlidit 

en förlossningsdepression har större sannolikhet att drabbas av återkommande depressioner 

och psykisk ohälsa fyra år efter barnets födelse jämfört med kvinnor som inte haft 

förlossningsdepression. 

Enligt Evans, Heron, Francomb, Oke & Golding (2001) är det lika vanligt med 

depressionssymtom under graviditeten som efter förlossningen. Faktorer som kan innebära 

risk för depression under graviditeten är ung ålder, upplevt dåligt stöd från partner, brist på 

praktiskt stöd samt stressfulla händelser i livet (Reid, Power & Cheshire, 2009). Att gå med 

en obehandlad depression under graviditeten innebär risker för både kvinna och foster. Bonari 

m.fl. (2004) beskriver i en litteraturöversikt hur studier har visat på resultat som föreslår att 

depression under graviditet kan sammankopplas med missfall, blödningar, hypertoni, 

preeklampsi, tillväxthämmat barn, låg födelsevikt, prematur förlossning eller instrumentell 

förlossning. Det föreligger även en ökad risk för att kvinnan försöker ta sitt liv om 

depressionen inte behandlas.  



 

3 
 

Depression hos mamman under graviditet och barnets första levnadstid innebär även att 

barnet påverkas. Kvinnans förmåga till bonding - att ge barnet respons och ögonkontakt - blir 

nedsatt och anknytningsmönstret kan påverkas negativt (Moehler, Brunner, Wiebel, Reck & 

Resch, 2006; Forman m.fl., 2007). Depressiva symtom hos mamman under graviditeten och 

efter förlossningen kan leda till försening i barnets kognitiva utveckling och påverka dess 

beteende negativt (Grace, Evindar & Stewart, 2003; Deave, Heron, Evans & Emond, 2008). 

Grace m.fl. (2003) påpekar dock att effekten på barns utveckling framförallt kan relateras till 

om mamman fortsatt lider av psykisk ohälsa under barnets uppväxt. Depressionen kan även 

påverka kvinnans uppfattning av barnet, hon kan till exempel uppleva det som mer 

problematiskt eller krävande (Forman m.fl., 2007; Josefsson & Sydsjö, 2007). 

 

Puerperal psykos 

Ett ovanligt men allvarligt tillstånd som drabbar 1-2 per 1000 förlösta kvinnor är puerperal 

psykos, även känt som så kallad amningspsykos (Kendell, 1987). Symtomen är ofta 

dramatiska och uppträder vanligtvis inom tre dagar efter förlossningen (Heron, 2008), men 

kan dröja upp till 4 veckor efter förlossningen (Sit, Rothschild & Wisner, 2006). Kvinnan 

insjuknar snabbt och uppvisar psykotiska symtom såsom till exempel vanföreställningar, 

kraftiga humörsvängningar, förvirring, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter eller att 

anse sig vara utan behov av sömn, irritabilitet, verklighetsfrånvaro eller paranoia. Det finns 

även psykosdrabbade mödrar som upplever upprymdhet, blir överaktiva och maniska (Heron, 

2008). 

Puerperal psykos kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl kvinnan själv som hennes 

barn. Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar eventuella tankar och planer på 

självmord hos den drabbade kvinnan. Två av tusen psykotiska mödrar tar sitt liv, ofta inom 

mer drastiska och aggressiva former än vad som annars är vanligt hos kvinnor (Sit m.fl., 

2006).  

Det är inte ovanligt att kvinnor med allvarlig psykisk ohälsa efter förlossning har 

vanföreställningar om att barnet ska fara illa. I en studie av Chandra, Bhargavaraman, 

Raghunandan och Shaligram (2006) baserad på kvinnor med puerperal psykos hade 53 % av 

deltagarna vanföreställningar som rörde barnet, till exempel att någon skulle döda barnet eller 

att kvinnan själv skulle skada barnet via bröstmjölken. Andra exempel på vanföreställningar 

kunde vara att barnet var besatt av djävulen eller att det i själva verket var någon annans barn 

(Chandra m.fl., 2006). Tvångstankar om att skada barnet kan uppstå vid såväl 

förlossningsdepression som puerperal psykos, men i det senare fallet gör sjukdomsbilden att 

kvinnan har svårare att stå emot impulser att skada barnet. Det kan exempelvis handla om 

tankar på att kasta ut barnet genom fönstret eller att knuffa ned det från skötbordet. 

Uppskattningsvis 4 % av de som lider av puerperal psykos dödar sitt barn (Spinelli, 2009).  

Kvinnor som tillfrisknat ur en puerperal psykos lider ökad risk att drabbas igen efter en 

eventuell nästkommande graviditet. De lider även risk att insjukna i psykossjukdom framöver 

i livet, utan att en förlossning behöver vara den utlösande faktorn (Robertson, Jones, Haque, 

Holder & Craddock, 2005). 
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Barnmorskans roll  

Barnmorskan har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och erbjuda blivande föräldrar stöd i 

och förberedelse inför föräldraskapet. Det är även barnmorskans uppgift att identifiera 

personer med särskilda behov av vård och stöd (Socialstyrelsen, 2006). För att upptäcka även 

de kvinnor som inte uttalar sin psykiska ohälsa öppet krävs att barnmorskan har ett öppet och 

empatiskt förhållningssätt och ständigt har i åtanke att psykisk ohälsa kan drabba alla. Det är 

viktigt att barnmorskan avsätter tillräckligt med tid för varje besök och att reflektera kring 

psykosociala frågor med föräldraparet genom hela graviditeten. Samverkan med exempelvis 

mödrahälsovårdspsykolog och kurator är en viktig faktor i att stödja kvinnor som lider av 

perinatal psykisk ohälsa (SFOG ARG, rapport nr 59, 2008). 

Lundgren och Berg (2007) har analyserat fram de mest centrala begreppen i relationen mellan 

barnmorskan och den födande kvinnan. I sin stödjande roll behöver barnmorskan bland annat 

vara tillgänglig, skapa tillit, bekräfta kvinnan, se kvinnan som en unik individ och ingjuta 

hopp. Stöd måste ges till kvinnan utifrån hennes egna villkor och hon behöver känna tillit till 

sin egen kropp och förmåga, såväl under graviditeten som under förlossningen. Det är 

barnmorskans uppgift att guida kvinnan i detta. Relationen mellan barnmorskan och kvinnan 

behöver vara både personlig och professionell och bygger på en ömsesidig dialog. Kvinnan 

står ensam i att möta det okända som graviditeten innebär och barnmorskan måste stödja 

henne genom att vara närvarande såväl emotionellt som fysiskt. Lundgren och Berg (2007) 

kommer även fram till att barnmorskan måste vara tillgänglig för sig själv och våga lyssna till 

sin intuition och lita till sin kunskap i mötet med födande kvinnor. 

Dennis och Chung-Lee (2006) beskriver i en litteraturstudie hur kvinnor med 

förlossningsdepression inte nödvändigtvis aktivt sökte hjälp, utan behövde bli 

uppmärksammade av exempelvis vårdpersonal för att inte stå ensamma med sina besvär. Det 

är även viktigt att blivande föräldrar får information om psykisk ohälsa och att de uppmuntras 

ta kontakt med sjukvården vid behov (Dennis & Chung-Lee, 2006). Genom att förbereda 

blivande mammor och pappor inför föräldraskapet har barnmorskan även en viktig roll i att 

indirekt förebygga psykisk ohälsa hos barn (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Vilka verktyg kan barnmorskan använda?  

Det finns ett flertal självskattningsformulär som kan användas för att upptäcka psykisk ohälsa 

hos kvinnor under och efter graviditeten. Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att nyförlösta 

kvinnor screenas för depression 6 – 8 veckor efter förlossningen. Däremot rekommenderas 

inte screening av kvinnor under graviditet, bland annat på grund av att det inte funnits 

tillräcklig vetenskaplig dokumentation för något lämpligt mätinstrument.  

Den självskattningsskala som vanligtvis används i Sverige är Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) (Cox, Holden & Sagovsky, 1987). Skalan består av tio påståenden, 

där kvinnan ombeds markera det svar som stämmer bäst in på hur hon har mått den senaste 

veckan. Svarsalternativen är graderade från 0-3 och efter att kvinnan har fyllt i formuläret 

räknas poängen från samtliga påståenden ihop, maximal poäng är 30. Ju högre poäng kvinnan 

erhåller, desto starkare är intensiteten i de depressiva symtom hon upplevt. Det är viktigt att 

följa upp de kvinnor som får höga poäng på skalan med samtal för att vidare kunna utreda 

eventuell depression och därefter sätta diagnos. Skalan i sig är inte ett diagnostiskt verktyg 

(Cox & Holden, 2003). 
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EPDS validerades till svenska förhållanden av Wickberg och Hwang (1996). Ett gränsvärde 

på 11,5 poäng eller mer vid två och tre månader efter förlossningen visade sig fånga upp alla 

deprimerade kvinnor utom två i urvalsgruppen. Det fanns även kvinnor som fick fler poäng än 

11,5 då de fyllde i EPDS och således uppvisade depressiva symtom, men som inte till fullo 

uppfyllde diagnosen på depression. Författarna diskuterar det faktum att gränsvärdet 11,5 

poäng kan leda till ”falskt positiva” screeningresultat och menar att det är av större vikt att 

skalan är känslig så att kvinnor med tecken på depression inte missas. EPDS föreslås 

användas rutinmässigt av personal inom barnhälsovården för att identifiera 

förlossningsdeprimerade kvinnor (Wickberg & Hwang, 1996). 

Det finns studier från andra länder där EPDS använts för att screena för depression och oro 

även under graviditeten med gott resultat (Fernandes m.fl., 2011; Swalm, Brooks, Doherty, 

Nathan & Jacques, 2010). Rubertsson, Börjesson, Berglund, Josefsson och Sydsjö (2011) har 

nyligen validerat EPDS för screening av depression under graviditet i Sverige. De kom fram 

till att ett gränsvärde på 13 poäng under graviditeten fångade upp kvinnor med tecken på 

depression och föreslår att EPDS kan användas för screening under graviditet. 

 

Hälsa som begrepp – vad är ohälsa? 

Enligt WHO (1947) definieras hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Alla människor har rätt till hälsa. 

För att en individ ska uppleva hälsa krävs att hon är sund, frisk och känner välbefinnande. 

Dessa tre faktorer kan existera trots att individen är sjuk, och således kan man uppleva hälsa 

även om man har sjukdom.  Sundhet står för den psykiska dimensionen av hälsa och innebär 

klokhet och att individen handlar hälsosamt. Friskhet står för den fysiska dimensionen, att 

kroppen och dess organ uppfyller sina funktioner inom de referensvärden som är aktuella i 

situationen. Välbefinnande är individens egen känsla och till skillnad från sundhet och 

friskhet kan inte utomstående uppskatta graden av välbefinnande hos en individ (Eriksson, 

1989).  

Enligt Eriksson är hälsa individuellt för varje människa och innebär att ha en helhetskänsla av 

sundhet och friskhet. Ohälsa är således när en person inte känner välbefinnande, psykiskt eller 

fysiskt. Hälsa är relativt och påverkas av faktorer som till exempel tid, kultur och samhälle. 

Inställningen till psykisk hälsa och ohälsa varierar mellan olika kulturer. Genom att individen 

anpassar sig till sin aktuella livssituation kan hon bevara sin psykiska hälsa (Eriksson, 1989).  

 

PROBLEMFORMULERING 

I sitt möte med blivande föräldrar har barnmorskor bland annat som uppgift att främja hälsa, 

förebygga ohälsa, samt identifiera individer med särskilda behov av vård och stöd. 

Mödrahälsovården har även en indirekt roll i att förebygga psykisk ohälsa hos barn genom att 

förbereda blivande föräldrar inför sin uppgift. När en kvinna inte på egen hand klarar av att 

anpassa sig till den nya livssituation som graviditet och moderskapet innebär krävs att hon får 

hjälp och stöd, så att den psykiska hälsan kan bevaras. 

Den typ av psykisk ohälsa i samband med barnafödande som hittills fått mest uppmärksamhet 

hos såväl allmänhet som inom forskning är de besvär som drabbat kvinnor efter det att de har 
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fött barn. Det finns många studier som behandlar förlossningsdepression, puerperal psykos 

och dess konsekvenser. Det är nu känt att psykisk ohälsa även under graviditeten kan påverka 

barnet, kvinnans modersroll samt ökar risken att drabbas av fortsatt psykisk ohälsa efter 

förlossningen. Såväl tiden före som efter förlossning spelar roll för kvinnans övergång till 

moderskapet och därför är fokus i denna litteraturstudie att belysa kvinnors upplevelser av 

perinatal psykisk ohälsa, det vill säga såväl under graviditet som efter förlossning. 

För att kunna hjälpa kvinnor med psykisk ohälsa, stödja dem i deras roll som blivande 

förälder och underlätta deras situation krävs att barnmorskor har kunskap och förståelse för 

hur det upplevs att lida av perinatal psykisk ohälsa. 

 

SYFTE 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelse av perinatal 

psykisk ohälsa. 

 

METOD 

Design 

För att kunna öka förståelsen för hur kvinnor upplever att drabbas av perinatal psykisk ohälsa 

valdes en metod som grundar sig i en kvalitativ meta-syntes (Friberg, 2006). Genom att 

sammanställa tidigare forskning inom området till en ny enhet ska studien kunna leda till ny 

kunskap som kan användas i barnmorskors praktiska arbete i mötet med kvinnor under 

graviditet och efter förlossning.  

Urval och analys utförs i fyra steg. De artiklar som ligger till grund för analysen samlas, 

nyckelfynd identifieras i varje inkluderad studie, de olika studiernas nyckelfynd jämförs och 

kopplas till varandra varpå nya kategorier utformas. Därpå samlas litteraturstudiens nya teman 

för att skapa en ny beskrivning av fenomenet (Evans, 2003). 

 

Urval  

För att undvika fakta som inte är relevant för denna litteraturstudie begränsades urvalet (Polit 

& Beck, 2008) och endast kvalitativa studier som behandlar kvinnors upplevelser av psykisk 

ohälsa under graviditet eller efter förlossning inkluderades. Ytterligare inklusionskriterier var 

att studierna skulle vara av god vetenskaplig kvalitet, föra ett etiskt resonemang, artiklar 

skulle vara tillgängliga på engelska samt ej publicerade före år 2006.  

För att få tillgång till studier rörande de olika besvär som ryms inom begreppet perinatal 

psykisk ohälsa gjordes sökningar inom databaserna MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. 

Efter flera pilotsökningar där olika kombinationer av sökord prövats valdes tillslut sökorden 

depression, distress, psychosis, postpartum, postnatal, antenatal, prenatal, perinatal och 

experience, vilka sattes samman i en kombination som användes konsekvent i samtliga 

databaser. I alla databaser sattes en begränsning på 5 år till samtliga sökningar. I PsycINFO 
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begränsades även sökningen till studier rörande människor. Artiklar söktes även manuellt via 

tidigare review-artiklars referenslistor.  

För att underlätta sortering av funnen data utfördes urvalsprocessen i två steg. Vid den initiala 

litteratursökningen lästes artiklarnas titlar och abstrakt och de som var av kvalitativ design 

och behandlade upplevelsen av psykisk ohälsa under graviditet eller efter förlossning 

sammanfattades till ett första urval. Ett flertal artiklar uppträdde vid fler än en sökning. 

Samtliga artiklar lästes därefter i sin helhet och deras vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån 

ett bedömningsprotokoll modifierat efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se Bilaga 1. 

Enligt Willman m.fl. (2006) ska ett granskningsformulär anpassas till varje specifik 

litteraturstudie och därför modifierades protokollet för att användas i denna litteraturstudie. 

Varje delfråga i protokollet motsvarade 0-1 poäng, där 1 poäng innebär ett svar som visar på 

vetenskaplig kvalitet. Vid negativt svar eller otydlighet utdelades 0 poäng. Exempel på 

kvalitetsfrågor som ansågs positiva för denna litteraturstudie var en klart beskriven kontext, 

tydlig frågeställning, väl beskrivet urvals- och metodförfarande, väl formulerat resultat samt 

giltighet. Studierna delades in i grupper om bra, medel eller dålig vetenskaplig kvalitet, 

utifrån hur många procent av total möjlig poängsumma de fick vid granskningen (bra = 80 – 

100 %, medel = 70 – 79 %, dålig = 0 – 69 %). De elva studier som fortsatt uppfyllde 

kriterierna och bedömdes vara av bra eller medel vetenskaplig kvalitet (= mer än 70 % av 

total möjlig poängsumma på granskningsformuläret) inkluderades i den systematiska 

litteraturstudien (urval 2). Åtta granskade studier bedömdes vara av bra kvalitet, tre studier 

bedömdes vara av medel kvalitet. De studier som slutligen kom att analyseras handlade om 

förlossningsdepression, depression under graviditet och puerperal psykos. Ingen av de 

inkluderade studierna berörde maternal distress eller maternity blues. En översikt över 

databaser, kombinationer av sökord samt artikelfynd presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över databaser och sökfynd 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Granskade Urval 2 

MEDLINE (depression 

OR distress 

OR 

psychosis) 

AND 

(postpartum 

OR postnatal 

OR antenatal 

OR prenatal 

OR 

perinatal) 

AND 

experience 

361 11 11 6 

CINAHL (depression 

OR distress 

OR 

psychosis) 

AND 

(postpartum 

OR postnatal 

OR antenatal 

OR prenatal 

OR 

perinatal) 

AND 

experience 

190 5 5 3 

PsycINFO (depression 

OR distress 

OR 

psychosis) 

AND 

(postpartum 

OR postnatal 

OR antenatal 

OR prenatal 

OR 

perinatal) 

AND 

experience 

357 1 1 1 

Manuell 

sökning 

 3 3 3 1 

Total  911 20 20 11 
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Analys 

Varje inkluderad artikel lästes upprepade gånger med fokus på resultat och upplevelsen av 

psykisk ohälsa. Författaren strävade genom detta efter att få en djupare förståelse för 

innebörden av varje studies huvudresultat. Studierna sammanställdes i en tabell (Bilaga 2) för 

att få en översikt över deras resultat. Samtliga studiers huvudresultat, deras huvudkategorier 

och eventuella underkategorier, sammanställdes sedan till en ny helhet, vilken analyserades 

genom att likheter respektive olikheter i de olika studiernas resultat utforskades och jämfördes 

mot varandra. Genom hela analysprocessen försökte författaren behålla litteraturstudiens syfte 

i åtanke. Likheter grupperades först samman i två huvudkategorier, beroende på om de 

berörde upplevelsen av att leva med perinatal psykisk ohälsa eller om de berörde upplevelsen 

av att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa. Utifrån dessa två huvudkategorier formades sedan 

underkategorier som beskriver kvinnors upplevelser av perinatal psykisk ohälsa (Evans, 

2003). 

 

ETIK   

Författaren har inte varit i kontakt med enskilda kvinnor som drabbats av perinatal psykisk 

ohälsa. Det förekommer därför inga uppgifter om enskilda personer i denna systematiska 

litteraturstudie. Samtliga studier som analyserats för ett etiskt resonemang och är godkända av 

etisk kommitté, vilket var ett krav för inklusion. Författaren har på så vis försökt eftersträva 

att de studier som ligger till grund för denna systematiska litteraturstudies resultat uppfyller 

krav på att deltagarna är väl informerade, har lämnat sitt samtycke till att deltaga, att deras 

uppgifter behandlats konfidentiellt och endast använts för avsett ändamål. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de huvudkategorier och underkategorier som framkommit vid 

analysen, vilka syns i Tabell 3. Sju av de inkluderade studierna berörde 

förlossningsdepression, tre berörde depression under graviditeten och en studie berörde 

puerperal psykos. 

 

Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Att leva med perinatal psykisk ohälsa   När det inte blir som man tänkt sig 

 Förändringar och förluster 

 Instabila känslor och tankar 

 Tvivla på sin förmåga 

Att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa  Svårt att berätta 

 Önskemål om stöd och det upplevda 

stödet 

 Behov av information och kunskap 

 Tillfrisknande 

 

 

Att leva med perinatal psykisk ohälsa 

När det inte blir som man tänkt sig 

Graviditeten förväntades vara en rosig och lycklig tid fylld av spänd förväntan (Bennett, 

Boon, Romans & Grootendorst, 2007). Även tiden som nybliven förälder tänkte kvinnor sig 

som en period i livet då de skulle känna sig tillfreds och uppleva stor glädje (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Dennis & Moloney, 2009; Gao, Chan, You & Li, 2010; Hall, 2006). 

Moderskapet ansågs vara något som kommer naturligt, något som man per automatik vet hur 

man ska göra när man ställs inför det (Bilszta, Ericksen, Buist & Milgrom, 2007). 

Verkligheten motsvarade inte förväntningarna, vilket ofta ledde till besvikelse. Flera kvinnor 

hade inte förväntat sig att förlossningen skulle vara så svår och jobbig (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Dennis & Moloney, 2009), andra hade förberett sig och sett fram emot 

sin förlossning och upplevde en besvikelse då den inte blev som de tänkt sig (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Engqvist, Ferszt, Åhlin & Nilsson, 2011).  

Att bli mamma upplevdes som utmattande såväl fysiskt som psykiskt och många kvinnor 

uttryckte att de kände sig överväldigade av det. (Abrams & Curran, 2009; Chen, Wang, 

Chung, Tseng & Chou, 2006; Gao m.fl., 2010). Bennett m.fl. (2007) beskriver hur kvinnorna 

upplevde att symtomen på psykisk ohälsa invaderade deras liv under graviditeten och 

påverkade hela deras vardag (Bennett m.fl., 2007).   
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Förändringar och förluster 

Kvinnor som drabbats av perinatal psykisk ohälsa upplevde att livet förändrades och att det 

påverkade deras välbefinnande (Buultjens & Liamputtong, 2007; Chen m.fl., 2006). Raymond 

(2009) beskriver hur kvinnor kände sig ensamma i sin situation, både fysiskt och emotionellt 

(Raymond, 2009). Den psykiska ohälsan i sig kunde även göra att kvinnor medvetet drog sig 

tillbaka och undvek kontakt med omvärlden och kände sig isolerade (Bennett m.fl., 2007; 

Buultjens & Liamputtong, 2007). 

Kvinnor som led av psykisk ohälsa under graviditet och efter förlossning upplevde även 

svårigheter att anpassa sig till de förändringar som uppstod. Det kunde röra sig om 

förändringar i relationer till partnern, ens föräldrar eller svärföräldrar. (Buultjens & 

Liamputtong, 2007, Chen m.fl., 2006).  

Förändringar innebar även förluster. När livet förändrades i samband med graviditet, 

barnafödande och psykisk ohälsa upplevde många kvinnor en förlust av sin tidigare identitet 

och det liv som varit (Chen m.fl., 2006; Dennis & Moloney, 2009).  

 

Instabila känslor och tankar 

I samband med perinatal psykisk ohälsa upplevde många kvinnor att deras förmåga att 

kontrollera sina känslor och tankegångar försvann. Känslorna kunde växla snabbt mellan 

ilska, oro, ångest och att vara ledsen (Bennett m.fl., 2007; Chen m.fl., 2006). Även ökad 

känslighet, otålighet och en förmåga att överreagera beskrevs av kvinnor med depression 

under graviditeten (Tseng, Hsu, Liu & Chen, 2008). Orsaken till de instabila känslorna var 

svår för kvinnorna att förstå eller förklara, och de uppstod ofta utan någon märkbar 

förvarning. Detta upplevdes som att tappa förståndet och bli galen (Abrams & Curran, 2009; 

Bennett m.fl., 2007). Vissa kvinnor upplevde att de instabila känslorna främst berodde på 

sömnbrist under tiden efter förlossningen (Gao m.fl., 2010). 

Även kontrollen över impulser och handlingar upplevdes försämrad. Kvinnorna beskrev 

kraftiga humörsvängningar och irritabilitet vilket gjorde att de inte kände igen sig själva 

(Bennett m.fl., 2007; Chen m.fl., 2006; Tseng m.fl., 2008). Detta ledde till rädsla över att 

plötsligt tappa kontrollen och ge vika för tvångstankar om att exempelvis skada sitt barn eller 

sig själv, vilket många kvinnor led av. Dessa förbjudna tvångstankar ledde i sin tur till känslor 

av skuld, ångest och skam (Dennis & Moloney, 2009; Engqvist m.fl., 2011; Hall, 2006).  

Tankar på att ta livet av sig fanns hos flera kvinnor i de analyserade studierna. Såväl under 

graviditet som efter förlossning beskrev kvinnor hur de i olika grad hade funderingar på att 

avsluta sitt liv för att slippa det lidande de upplevde på grund av sin psykiska ohälsa. Somliga 

hade inga direkta planer på att ta sitt eget liv, men hade en önskan om att få dö för att slippa 

lida mer (Abrams & Curran, 2009; Bennett m.fl., 2007; Chen m.fl., 2006; Dennis & Moloney, 

2009; Engqvist m.fl., 2011; Hall, 2006). I studien av Engqvist m.fl. (2011) undersöktes 

kvinnors upplevelser av puerperal psykos. I denna studie beskrivs mer drastiska former av 

faktiskt självskadebeteende, såsom att skära sig i handleder och ben eller att överdosera 

tabletter i syfte att ta sitt liv. Enligt Engqvist m.fl. (2011) upplevde kvinnorna 

vanföreställningar om att de till exempel var besatta av djävulen och därför kände sig tvungna 

att skada sig själva trots att de egentligen inte ville. Självmordstankarna grundade sig i känslor 

om att kvinnornas familjer skulle ha det bättre utan dem (Engqvist m.fl., 2011). 
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Kvinnorna i studien av Engqvist m.fl. (2011) upplevde en genomgripande ångest, paranoia 

och känslor av skuld då de genomled en puerperal psykos. Rädslan beskrevs som att vara 

omsluten av mörker, paranoian kom ur en känsla av att något utifrån kontrollerade kvinnornas 

tankar och styrde deras handlingar (Engqvist m.fl., 2011). 

 

Tvivla på sin förmåga 

Att bli mamma upplevdes som kravfyllt och pressande. Kvinnorna hade höga krav och 

förväntningar på sig själva som mödrar men upplevde även krav från omgivningen. Det fanns 

ett behov av att verka stark och organiserad, en uppfattning om att man som mamma ska klara 

allt (Bilszta m.fl., 2007; Raymond, 2009). Tseng m.fl. (2008) beskriver hur kvinnor kände sig 

tvungna att leva upp till krav på flera olika roller i samband med graviditet och barnafödande. 

I samband med föräldraskapet ställdes krav på dem som fru, dotter, mamma, yrkesverksam 

kvinna samt även svärdotter (Tseng m.fl., 2008). Att få problem med amningen upplevdes 

som ett misslyckande och en känsla av att vara en dålig mamma (Gao m.fl., 2010). Två 

studier utförda i Kina och Taiwan tar upp det faktum att kvinnor upplevde att deras 

omgivning, framförallt svärmodern, hade krav och starka önskemål om att de skulle föda ett 

barn med ett visst kön (pojke), vilket ledde till olycka hos kvinnorna (Gao m.fl. 2010; Tseng 

m.fl., 2008). Även Chen m.fl. (2006) tar upp hur taiwanesiska kvinnor upplevde att de var 

tvungna att leva upp till traditionella könsroller (Chen m.fl., 2006). Att få barn under fattiga 

omständigheter kunde även innebära en pressande känsla av att ha ett stort ansvar på sina 

axlar, att omgivningen var beroende av en (Abrams & Curran, 2009). 

Oförmåga att uppfylla de högt ställda kraven på att vara en bra mamma ledde till känslor av 

misslyckande och skam. (Bilszta m.fl., 2007; Dennis & Moloney, 2009; Raymond, 2009). 

Hall (2006) beskriver hur förlossningsdeprimerade kvinnor kände sig så usla att de upplevde 

att det vore bättre för deras barn om någon annan tog hand om det. Tankar på att lämna bort 

sitt barn beskrivs även i andra studier (Buultjens & Liamputtong, 2007; Dennis & Moloney, 

2009).  

Att drabbas av psykisk ohälsa efter att ha fött barn kunde för somliga innebära funderingar 

kring anknytningen. Det kunde innebära oro över att inte känna kärlek till sitt barn, eller oro 

över att barnet inte skulle älska en. (Buultjens & Liamputtong, 2007; Hall, 2006). Vissa 

kvinnor hade känslor av att barnet föredrog sin pappa framför dem själva, vilket ledde till 

tvivel på den egna förmågan (Hall, 2006). Tvivel på sin förmåga att vara mamma uppstod 

även då kvinnor med psykisk ohälsa inte upplevde att de klarade av att ta hand om sig själva 

och hantera sin vardag så som de var vana vid (Bennett m.fl., 2007; Tseng m.fl., 2008).  

Problem som uppstod kring barnet klandrade kvinnor med perinatal psykisk ohälsa ofta sig 

själva för. En känsla av att vara inkompetent och ofullkomlig uppstod, vilket ledde till känslor 

av att vara en misslyckad förälder (Bilszta m.fl., 2007; Gao m.fl., 2010). Hall (2006) beskriver 

även kvinnors övertygelse om att vara en dålig mamma. Det fanns en rädsla över att inte 

kunna ta hand om sitt eget barn, att inte kunna skydda det (Hall, 2006). 
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Att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa 

Svårt att berätta 

I flera studier beskrevs hur kvinnor upplevde svårigheter i att berätta för andra om sin 

psykiska ohälsa i samband med att de väntade eller hade fött barn. Negativa känslor och 

omständigheter var något som helst hölls inom familjen och doldes för omvärlden (Hall, 

2006; Raymond, 2009). Flera kvinnor ville inte avslöja sina problem då de upplevde att 

psykisk ohälsa var pinsamt, skuldbelagt och något att skämmas för. Det fanns ett behov av att 

hålla fasaden uppe, att utåt sett klara av de krav som föräldraskapet ställde på dem. Många 

kvinnor upplevde även en rädsla för konsekvenser av att berätta för andra om sin psykiska 

ohälsa. Kvinnorna beskrev en rädsla över att anses vara en dålig mamma, att vänner och 

omgivningen skulle döma en som misslyckad och oförmögen att ta hand om sina barn 

(Bennett m.fl., 2007; Bilzsta m.fl., 2007: Dennis & Moloney, 2009). Tankar kring att ens barn 

skulle tas ifrån en och att man själv skulle bli inlåst på institution gjorde att kvinnorna drog 

sig för att vara öppna med hur de mådde (Hall, 2006; Engqvist m.fl., 2011; Dennis & 

Moloney, 2009). Det fanns även en rädsla över att bli missförstådd om man sökte hjälp för sin 

psykiska ohälsa (Hall, 2006). Kvinnor som led av puerperal psykos upplevde även en misstro 

mot omgivningen så pass att de inte litade på någon tillräckligt mycket för att kunna berätta 

hur de mådde (Engqvist m.fl., 2011). 

 

Önskemål om stöd och det upplevda stödet 

Flera kvinnor upplevde ett ökat behov av stöd från sin partner i samband med perinatal 

psykisk ohälsa. Såväl praktiskt som emotionellt stöd var viktigt. Ibland upplevdes det 

värdefullt att kunna lämna över praktiska göromål i hemmet eller kring barnet till någon 

annan, ibland behövdes ett utökat emotionellt stöd i form av att bli lyssnad till och känna sig 

förstådd (Bilszta m.fl., 2007; Buultjens & Liamputtong, 2007) Det var inte alltid som kvinnor 

upplevde att partnern eller omgivningen kunde förstå hur de mådde, eller vidden av deras 

problem (Buultjens & Liamputtong, 2007; Tseng m.fl., 2008; Raymond, 2009).  

 

I kontakt med vården upplevde många kvinnor svårigheter att hitta rätt och att få en bra 

kontakt (Abrams & Curran, 2009; Bennett m.fl., 2007; Raymond, 2009). Det fanns en önskan 

om att någon skulle se hur dåligt man mådde och hjälpa en (Dennis & Moloney, 2009; Hall, 

2006, Raymond, 2009). Bilszta m.fl. (2007) beskriver hur kvinnor upplevde att vårdpersonal 

måste lyssna in dem och bekräfta deras problem så att de tas på allvar. Att bli avfärdad som 

normalt nedstämd upplevdes väldigt tungt då man väl vågat berätta hur jobbigt man faktiskt 

hade det (Bilszta m.fl., 2007). Raymond (2009) beskriver hur kvinnor upplevde ett positivt 

stöd i att få kontakt med andra kvinnor i samma situation. Att få en anledning att ta sig ut ur 

huset och träffa folk, eller att använda sig av forum på internet, upplevdes givande (Raymond, 

2009). 

 

Behov av information och kunskap  

Perinatal psykisk ohälsa var något som kvinnor inte hade särskilt stora kunskaper om sedan 

tidigare. Många sade sig ha svårt att veta huruvida deras besvär var att betrakta som normal 

nedstämdhet eller om de var deprimerade. (Bilszta m.fl., 2007). Flera kvinnor uttryckte att de 

inte visste var de skulle vända sig med sina problem, eller att det ens fanns hjälp att få (Bilszta 

m.fl., 2007; Buultjens & Liamputtong, 2007).  
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Det fanns en rädsla för att vara deprimerad och psykiskt sjuk, vilket ledde till att kvinnor inte 

sällan förnekade sina besvär. Bland flera kvinnor fanns en uppfattning om att psykisk ohälsa 

drabbar andra, men inte en själv (Bilszta m.fl., 2007). Å andra sidan beskriver Bennett m.fl. 

(2007) hur en del kvinnor upplevde det som en självklarhet att få en diagnos, att läkaren bara 

bekräftade vad de själva redan visste. Det fanns även ett behov av att få ökad kunskap, hjälp 

att söka och få tillgång till information i samband med att kvinnorna fick professionell vård 

(Bennett m.fl., 2007). 

Engqvist m.fl. (2011) beskriver hur kvinnor som led av puerperal psykos upplevde att de inte 

fick någon som helst information från personalen då de låg inlagda på sjukhus för vård av sin 

psykiska ohälsa. De upplevde en brist på information och kände att omgivningen snarare 

undanhöll viktig fakta från dem (Engqvist m.fl., 2011). 

 

Tillfrisknande 

Upplevelsen av att tillfriskna ur perinatal psykisk ohälsa beskrivs som en process och något 

man måste arbeta sig igenom (Bennett m.fl., 2007; Dennis & Moloney, 2009). Bennett m.fl. 

(2007) beskriver hur kvinnor upplevde att de var tvungna att se förbi sin egen stolthet och be 

om hjälp för sina besvär. Att sätta ord på och konfrontera problemet upplevdes vara av stor 

vikt för tillfrisknandet. Processen underlättades då kvinnan kände att hon fick en bra kontakt 

med vårdaren och kunde få hjälp att bedöma sina framsteg under tiden hon tillfrisknade 

(Bennett m.fl., 2007).  

Att bli av med sin psykiska ohälsa beskrevs som att få tillbaka hoppet om livet, att komma ut 

på andra sidan, ett ljusare och bättre ställe. Kvinnorna upplevde att de hade en större 

självkännedom och kunskap om sina egna behov efter att de tillfrisknat (Bennett m.fl., 2007; 

Chen m.fl., 2006).  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod 

För att belysa kvinnors upplevelse av psykisk ohälsa under graviditet och efter förlossning 

valdes en systematisk litteraturstudie inspirerad av kvalitativ meta-syntes. En kvalitativ meta-

syntes innebär att tidigare studiers resultat inom ett område tolkas och abstraheras till en 

högre nivå. Genom att resultatet har sitt ursprung ur flera studier som baserats på olika 

populationer och miljöer skapas en mer sammansatt bild av olika beskrivningar av ett visst 

fenomen (Evans, 2003). På grund av tidsfaktorn bedömdes att en fullständig meta-syntes inte 

var genomförbar, då analysprocessen inom meta-syntetisering är tidskrävande och det inte 

fanns möjlighet att få handledning i metoden. I denna systematiska litteraturstudie har tidigare 

studiers resultat analyserats och tolkats för att besvara syftet, och därtill skapa en mer 

sammansatt bild av kvinnors upplevelser av perinatal psykisk ohälsa. Det har dock inte varit 

möjligt att fullt ut abstrahera resultatet ytterligare så som är brukligt vid en fullständig meta-

syntes. Författaren anser att trovärdigheten stärks av att studien anpassats efter de tidsramar 

som varit aktuella. 

 

Studiernas kvalitet 

Av de studier som inkluderades i denna litteraturstudie var tre av medel och åtta av bra 

vetenskaplig kvalitet. Det granskningsformulär som användes var modifierat för att de 

kvaliteter som bedömdes vara av vikt för denna specifika litteraturstudie skulle kunna 

urskiljas (Willman m.fl., 2006). Anledningen till att de tre studier med bedömd lägre kvalitet 

inkluderades i denna litteraturstudie var att de trots vissa metodologiska brister ansågs vara 

aktuella och intressanta utifrån litteraturstudiens syfte. Samtliga inkluderade studier finns 

representerade i resultatet. Den faktor som framförallt gjorde att de tre studierna fick lägre 

poäng vid granskning var frågetecken rörande datamättnad. Detta kan ha påverkat denna 

litteraturstudies resultat, vilket bör tas i åtanke vid värdering av resultatet. 

Det finns en risk att studier under- eller övervärderats i samband med granskning och 

poängsättning, i synnerhet som författaren arbetat ensam under granskningsprocessen 

(Willman m.fl., 2006). Författaren har dock hela tiden strävat efter att vara objektiv och 

kritisk i sin granskning av artiklar. 

 

Att blanda olika metoder i urvalet 

Det förekommer en diskussion bland forskare om huruvida det är möjligt att syntetisera 

resultat utifrån studier med olika metodologisk bakgrund. Att blanda data från exempelvis 

grounded theory, etnografi och olika typer av fenomenologi anses möjligt men mer 

komplicerat än att hålla sig till studier med samma eller liknande metod (Zimmer, 2006). 

I denna litteraturstudie har studier med olika metodologisk bakgrund legat som grund för 

analys av data. Grounded theory, fenomenologisk design samt olika former av innehållsanalys 

har format de studier som analyserats. Under analysens gång uppfattades en del svårigheter i 
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att tolka och jämföra resultat från studier med olika metodologisk design, vilka kanske hade 

kunnat undvikas om en enhetlig metod hade valts som inklusionskriterie vid urvalet. Eftersom 

författaren inte har tidigare erfarenheter av meta-syntetisering skulle ett sådant 

urvalsförfarande kanske ha underlättat analysprocessen och mer tid hade kunnat läggas på att 

nå ett djupare resultat.  

 

Överförbarhet  

De studier som slutligen inkluderades i denna litteraturstudie är utförda i Kina, Taiwan, 

Australien, USA, Canada, England och Sverige. Den svenska studien använde dock data från 

internet, vilket innebär att deltagarna kan ha kommit från vilket land som helst ursprungligen. 

Under litteratursökningen hittades bland annat artiklar från Tanzania och Irak, men dessa föll 

bort under urvalsprocessen på grund av bristande vetenskaplig kvalitet och att de inte ansågs 

motsvara denna litteraturstudies syfte. Det skulle vara värdefullt att i större omfattning 

utforska kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa under graviditet och efter förlossning i en 

annan kulturell kontext. Det får dock anses vara en styrka att studierna berör kvinnor som 

lever under såväl låg som hög socioekonomisk status, boende i städer såväl som på landsbygd 

och att studierna behandlar såväl förstagångs-mödrar som omföderskor. Det finns även en 

spridning i ålder över hela den reproduktiva perioden. På så vis ökar resultatets överförbarhet 

(Polit & Beck, 2006). 

Det faktum att merparten av de inkluderade studierna berör förlossningsdepression, medan 

endast tre berör depression under graviditeten och en studie berör puerperal psykos, leder 

tankarna till att kvinnors upplevelse av förlossningsdepression är mer utforskat än upplevelsen 

av depression under graviditeten och puerperal psykos. Enligt författaren bör framtida 

forskning lägga större fokus framförallt på depression under graviditet, eftersom det är lika 

vanligt förekommande som förlossningsdepression (Evans m.fl., 2001). 

 

Analysförfarandet  

Under analysen lästes den nya enhet som bestod av primärstudiernas huvudresultat parallellt 

med att författaren återgick till de specifika primärstudierna för att försäkra sig om att 

korrekta tolkningar gjordes. Den data som låg till grund för analys utgjorde en stor och 

omfattande text efter att den nya enheten sammanställts. Kanske hade ett mindre omfång av 

studier varit fördelaktigt och mer hanterbart för en person. Å andra sidan har samtliga 

inkluderade studier spelat stor roll för resultatet. Det får anses vara en viss nackdel att 

författaren arbetat ensam med analys av data, då det kan ha påverkat pålitligheten jämfört med 

om fler forskare hade kunnat diskutera de tolkningar som gjordes (Polit & Beck, 2006). 

Författaren har dock dryftat tankegångar och tolkningar med sin handledare under arbetets 

gång. Genom analysprocessen har författaren dagligen skrivit ned och reflekterat över egna 

tankar och känslor kring fenomenet perinatal psykisk ohälsa och kvinnors upplevelser av det, 

för att försöka behålla en medvetenhet om den egna förståelsen och hur det kan tänkas 

påverka tolkningen och analysen. Genom detta har en viss form av reflexivitet uppstått, vilket 

får anses vara en styrka rörande litteraturstudiens trovärdighet (Polit & Beck, 2006). 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa hur kvinnor upplever psykisk 

ohälsa under graviditet och efter förlossning. I resultatet beskrevs två huvudkategorier; att 

leva med perinatal psykisk ohälsa och att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa. 

Huvudkategorierna innefattar i sin tur vardera fyra underkategorier. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån huvudkategorierna.  

 

Att leva med perinatal psykisk ohälsa 

Enligt resultatet upplevde kvinnor med psykisk ohälsa att verkligheten inte motsvarade deras 

förväntningar på hur graviditeten, förlossningen eller tiden efteråt skulle bli. Deras 

välbefinnande påverkades av att livet förändrades och de upplevde en förlust av sin tidigare 

identitet. En svensk studie av Edhborg, Friberg, Lundh och Widström (2005) beskriver hur 

svenska kvinnor med tecken på förlossningsdepression i likhet med denna litteraturstudies 

resultat upplevde svårigheter att hantera de förändringar och förluster som uppstod i samband 

med att de blev föräldrar (Edhborg m.fl., 2005). Även en kinesisk studie beskriver hur 

kvinnor med förlossningsdepression upplevde att det uppstod ett glapp mellan deras 

förväntningar på tiden med en nyfödd och hur det faktiskt blev (Leung, Arthur & Martinson, 

2005). I likhet med detta beskriver Hanley och Long (2006) hur de förlossningsdeprimerade 

kvinnor som intervjuats i studien generellt sett verkade ha orealistiska förväntningar på 

moderskapet. Kvinnorna hade tidigare klarat av att kombinera sin livsstil och sitt yrkesliv, 

men kunde inte hantera situationen lika bra när ett barn kom in i bilden (Hanley & Long, 

2006). Det är svårare att finna studier som styrker huruvida kvinnor upplever förväntningar på 

graviditeten så som resultatet visar. 

Resultatet visar att kvinnor med perinatal psykisk ohälsa led av instabila känslor och tankar, 

som exempelvis kraftiga humörsvängningar och irritabilitet. Oförmåga att kontrollera sina 

känslor, tankar och handlingar ledde till en känsla av att vara på väg att förlora förståndet. Det 

fanns även många kvinnor som i varierande grad funderade på att skada sig själva eller sitt 

barn. Liknande upplevelser av att förlora kontrollen över sina känslor och sitt beteende i olika 

grad beskrivs i en studie av Amankwaa (2003). Amankwaa (2003) beskriver även i likhet med 

resultatet hur kvinnor upplevde ensamhet i samband med att den psykiska ohälsan tog över 

deras liv. Somliga kvinnor drog sig tillbaka socialt och isolerade sig själva (Amankwaa, 

2003). 

Att tvivla på sin förmåga att vara mamma innebar att kvinnorna upplevde att de inte kunde 

leva upp till de krav som de kände från omgivningen och som de hade på sig själva. De krav 

kvinnorna upplevde att omgivningen hade på dem som mammor kunde innebära att de var 

tvungna att leva upp till en viss könsroll eller en särskild identitet i och med moderskapet och 

relationer till människor i deras närhet. Den press kvinnorna hade på sig själva uppfattar 

författaren som en form av press att prestera väl som moder – till exempel känslan av att vara 

inkompetent om amningen inte fungerade felfritt eller uppfattningen om att en mamma ska 

vara stark och organiserad. Edhborg m.fl. (2005) beskriver även detta. Kvinnorna i deras 

studie kämpade hårt för att leva upp till bilden av ”den goda modern”, vilket innebar att vara 

glad och lycklig, ha tålamod och kunna amma sitt barn. I likhet med denna litteraturstudies 

resultat beskriver Edhborg m.fl. (2005) även hur kvinnor upplevde att deras barn inte älskade 

dem, de hade problem med anknytningen till sina barn (Edhborg m.fl., 2005). 
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Att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa 

Resultatet visar att kvinnor som led av perinatal psykisk ohälsa hade svårigheter att berätta 

om sina besvär för andra, mycket på grund av rädsla för eventuella konsekvenser som till 

exempel att bli ansedd som dålig mamma eller att bli fråntagen vårdnaden av sitt barn. Detta 

styrker det faktum att barnmorskor behöver uppmärksamma kvinnor som lider av psykisk 

ohälsa och samtala med par om psykisk ohälsa regelbundet under graviditeten (Dennis & 

Chung-Lee, 2006; SFOG ARG, rapport nr 59, 2008). Screening med EPDS utförs på flera håll 

i Sverige av personal inom barnhälsovården en tid efter förlossningen, vilket förmodligen 

fångar upp många av de kvinnor som lider av psykisk ohälsa efter förlossningen. De kvinnor 

som däremot lider av psykisk ohälsa under graviditet är tvungna att ta upp sina besvär på egen 

hand eller är beroende av att barnmorskan uppmärksammar dem. Med tanke på att depression 

är lika vanligt under graviditet som efter förlossning (Evans m.fl. 2001) och det numera finns 

en svensk studie där EPDS validerats med gott resultat (Rubertsson m.fl., 2011) kanske en 

screening under graviditet skulle vara ett bra komplement till samtal om psykisk ohälsa under 

graviditeten. Det skulle kanske rentav kunna utgöra ett bra underlag för barnmorskor och göra 

det enklare att på ett naturligt sätt samtala med kvinnor och män om psykisk ohälsa och på så 

vis få dem att känna sig tryggare med att söka hjälp för eventuella besvär i framtiden.  

I likhet med resultatet finns forskning som visar att kvinnor önskar stöd och information från 

barnmorskan under omställningen till moderskapet, de vill ha kontinuerlig upplysning om 

fysiska och psykiska förändringar under graviditeten och hur de ska förbereda sig inför att 

föda barn och bli mamma (Seefat-van Teeffelen, Nieuwenhuijze & Korstjens, 2011). Enligt 

Emmanuel och St John (2010) är kvinnans förmåga att hantera omställningen till moderskapet 

och förmågan att hantera de krav som uppstår i och med det, faktorer som påverkar huruvida 

hon drabbas av maternal distress (Emmanuel & St John, 2010). Det förefaller vara så att 

kvinnor önskade mer information och stöd från barnmorskan. Kanske hade risken för 

maternal distress och psykisk ohälsa på så vis även kunnat minskas. De bakgrundsfaktorer till 

maternal distress som barnmorskor enligt min uppfattning torde ha bäst möjlighet att påverka 

är just kvinnors välbefinnande. Eriksson (1989) förklarar i sin teori om hälsa att oförmåga att 

anpassa sig till nya livssituationer leder till en utebliven känsla av välbefinnande, vilket i sin 

tur innebär ohälsa (Eriksson, 1989). Utifrån resultatet av denna litteraturstudie kan man utläsa 

att kvinnor med psykisk ohälsa hade behövt mer hjälp från barnmorska och omgivning att 

anpassa sig till sin nya livssituation, vilket enligt Eriksson (1989) är en förutsättning för att 

kunna känna välbefinnande. Man bör ha i åtanke att denna litteraturstudies resultat framförallt 

speglar upplevelsen hos kvinnor som inte har tillgång till svensk mödrahälsovård och därför 

inte kan visa hur svenska kvinnor upplever svensk mödravård. Enligt resultatet är dock 

kvinnor som lider av perinatal psykisk ohälsa i behov av stöd och hjälp att anpassa sig till sin 

nya livssituation, vilket kan vara av värde för klinisk tillämpning såväl i Sverige som i andra 

delar av världen. 

Det förefaller vara så att upplevelsen av perinatal psykisk ohälsa mer eller mindre genomsyras 

av känslor av kontrollförlust och ett behov av att försöka behålla kontrollen. Kvinnor beskrev 

svårigheter att hantera förändringar och förluster, oförmåga att kontrollera sitt humör, tankar 

eller impulser, försök att leva upp till kraven på att vara en bra mamma och därmed kunna 

visa upp en stark, organiserad och kontrollerad bild av sig själv. Att berätta om sina problem 

och söka hjälp innebar även rädsla att förlora kontrollen. Att förlora kontrollen verkar ses som 

ett nederlag för de kvinnor vars upplevelser av perinatal psykisk ohälsa ligger till grund för 

resultatet. 
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Det är intressant att fundera över varifrån detta kontrollbehov kommer. Att vänta och föda 

barn kräver i viss mån att kvinnan förlorar kontrollen över sin kropp och måste överlåta sig 

själv till den. Kanske innefattar detta även moderskapet? Enligt Emmanuel och St John (2010) 

beror maternal distress bland annat på kvinnans förmåga att anpassa sig till sin nya identitet 

och bibehålla kontroll (Emmanuel & St John, 2010). Om kvinnor kunde få mer hjälp att 

hantera kontrollbehovet kanske maternal distress inte hade behövt uppstå i samma 

utsträckning. Vi lever idag i ett informationssamhälle och blivande föräldrar har tillgång till 

information via många olika kanaler, inte bara sin barnmorska. Förutom att ge den 

information om perinatal psykisk ohälsa som kvinnor enligt resultatet önskade är det min 

uppfattning att mödrahälsovården och barnmorskor även bör lägga stor vikt vid att samtala 

med kvinnor om vilka delar av graviditet, förlossning och moderskap som de kan förvänta sig 

behålla kontrollen över och vilka delar de måste acceptera och ta för vad de är. Genom att 

kvinnor på detta vis förbereder sig, får sätta ord på sina förväntningar och vilka krav som är 

rimliga att ha på sig själv samt informeras om att perinatal psykisk ohälsa inte är ovanligt och 

att hjälp finns att få, kanske upplevelsen av perinatal psykisk ohälsa kan förändras något. 

  

SAMMANFATTNING  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelse av perinatal 

psykisk ohälsa. Ohälsa innebär en frånvaro av välbefinnande och kvinnan behöver stöd och 

hjälp från sin omgivning för att kunna anpassa sig till sin nya situation och på så vis känna 

välbefinnande på nytt. Kvinnor som led av perinatal psykisk ohälsa upplevde att graviditeten 

och tiden efter förlossning inte blev som förväntat, livet och deras identitet förändrades, de 

förlorade kontrollen över sina känslor och tankar och tvivlade på sig själva. De hade svårt att 

berätta för andra om sin psykiska ohälsa och önskade stöd och information om perinatal 

psykisk ohälsa från professionell personal. Att tillfriskna ur perinatal psykisk ohälsa 

upplevdes som en arbetsam process som tillslut gjorde att kvinnorna kände sig starkare och 

fick större självkännedom. Upplevelsen av perinatal psykisk ohälsa genomsyras av att 

kvinnorna inte längre kände att de kunde bibehålla kontrollen över sina egna liv. 

  

KLINISK TILLÄMPNING 

Barnmorskor kan använda sig av denna litteraturstudies resultat i sitt dagliga arbete genom att 

uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa, uppmuntra kvinnor och par till reflektion kring 

psykisk ohälsa i samband med graviditet och efter förlossning samt prata med kvinnor om vad 

de har för förväntningar på livet som gravid och nybliven mamma. Resultatet visar även att 

screening för depressiva symtom under graviditeten skulle kunna vara värdefullt för kvinnor 

som lider av depression men inte vågar ta upp sina bekymmer med sin barnmorska på grund 

av rädsla för konsekvenser.  
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Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod (modifierat efter Willman et 

al., 2006) 

Beskrivning av studien:   

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja 1 Nej 0 V et ej 

Patientkarakteristika   Antal…………………………. 

    Ålder…………………………. 

Är kontexten presenterad?   Ja 1 Nej 0 Vet ej 

Förs ett etiskt resonemang?   Ja 1 Nej 0 Vet ej 

Urval 

- Relevant?   Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Framgår ev. bortfall?   Ja 1 Nej 0 Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?  Ja 1 Nej 0 Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Råder datamättnad?   Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Diskuteras svagheter/begränsningar? Ja 1 Nej 0 Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 1 Nej 0 Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en Ja 1 Nej 0 Vet ej 

teoretisk referensram? 

 

Huvudfynd 

Vilken upplevelse beskrivs?  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Poängsumma i procent: … ….. 

Bra (80-100 %)  Medel (70-79 %)  Dålig (-69 %) 



 

 
 

Bilaga 2. Översikt över inkluderade studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Bedömd vetenskaplig 

kvalitet 

Abrams & Curran 

2009 

USA 

Att undersöka fattiga mödrars 

upplevelser och förståelse för sina 

symtom på förlossningsdepression 

Grounded theory 19 kvinnor med låg 

inkomst som upplevt 

depressiva symtom 

upp till 1 år efter 

förlossningen 

Konstant jämförande 

analys 

Att vara mamma är överväldigande i 

kontexten att vara fattig. 5 underkategorier 

till huvudresultatet fanns; Ambivalens, För 

mycket att ta hand om, Jonglera, Att vara 

ensam mamma och Oro över vardagslivet. 

Bra 

Bennett, Boon, Romans 

& Grootendorst 

2007 

Canada 

Att utforska kvinnors upplevelser av 

depression under graviditet och att 

utveckla en teoretisk modell för de 

processer som användes för att 

hantera depressionen 

Grounded theory 19 kvinnor som 

diagnostiserats med 

depression under sin 

senaste graviditet 

Systematisk syntetisering Att bli den bästa mamman jag kan var den 

modell som framkom och som förklarar 

den komplexa process då kvinnan färdas 

från djupet, då depressionen hotar 

graviditeten och förmågan att ta hand om 

det kommande barnet, till att lära känna sig 

själv bättre och tillslut hamna på ett bättre 

ställe då hon tillfrisknat 

Bra 

Bilszta, Ericksen, Buist 

& Milgrom 

2007 

Australien 

Att utforska hinder för vård vid 

förlossningsdepression och hur 

kvinnors upplevelser av tillståndet 

påverkade deras val att söka hjälp 

Kvalitativ metod med 

fokusgruppintervjuer 

40 kvinnor som fått 

hjälp för sin 

förlossningsdepression

, antingen via 

kommunal eller privat 

klinik. 

Tolkande 

fenomenologisk analys 

Den levda erfarenheten av 

förlossningsdepression och attityder kring 

det leder till hinder för att söka hjälp. 8 

teman framkom; Förväntningar på 

moderskapet, Att inte kunna hantera 

situationen och rädsla för att misslyckas, 

Stigma och förnekelse, Dålig kännedom 

om psykisk ohälsa, Stöd från andra, 

Hantering av barnet, Erfarenheter av att 

söka hjälp och av behandling och 

Relationer till vårdpersonal 

Medel 

Buultjens & 

Liamputtong 

2007 

Australien 

Att belysa kvinnors erfarenheter av 

förväntningar på barnafödande och 

förlossningsdepressionen som 

följde. 

Kvalitativ metod med 

djuplodande intervjuer 

10 kvinnor med 

diagnosen 

förlossningsdepression 

som remitterats till 

sjukhusvård 

Tematisk analys Fyra huvudteman kunde urskiljas som 

beskrev upplevelse av depression; 

förväntningarna på att bli mamma, 

upplevelsen av förlossning och tiden 

efteråt, avsaknad av socialt stöd och ens 

egen syn på möjliga orsaker till varför man 

drabbats av förlossningsdepression. 

Bra 

Chen, Wang, Chung, 

Tseng & Chou 

2006 

Taiwan 

Att beskriva taiwanesiska kvinnors 

återhämtningsprocess ur 

förlossningsdepression 

Grounded theory 23 kvinnor med 

förlossningsdepression 

intervjuades 10 – 12 

veckor efter 

förlossningen och 

sedan månadsvis tills 

de tillfrisknat 

Konstant jämförande 

analys 

Att bli född på nytt var huvudkonceptet 

utifrån kvinnors upplevelser av att 

genomgå en förlossningsdepression. De 

genomgick fyra steg; Splittrad rollidentitet, 

Känna sig fångad och brytas ned, Kämpa 

för integritet och Återfå vitalitet. 

Bra 

Dennis & Moloney 

2009 

USA 

Att beskriva den levda erfarenheten 

av förlossningsdepression hos 

kvinnor boende på landet 

Fenomenologisk design 5 kvinnor i sydöstra 

USA som upplevt 

förlossningsdepression 

någon gång i sitt liv 

Tematisk analys Det övergripande temat var Att välja att 

vara mamma och det innefattade 4 mindre 

teman; Ingen aning att det skulle drabba 

mig, Förlora mig själv, Att vara i en dålig 

sits, Att jobba sig igenom det.  

Medel 



 

 
 

 

Engqvist, Ferszt, Åhlin 

& Nilsson 

2011 

Sverige 

Att utforska kvinnors upplevelser av 

puerperal psykos beskrivna i 

berättelser publicerade på internet 

Induktiv utforskande, 

kvalitativ metod 

10 berättelser som 

motsvarade 

definitionen på 

puerperal psykos, 

tagna från internet 

Jämförande analys och 

innehållsanalys 

4 övergripande teman beskrev upplevelsen 

av puerperal psykos; Ouppfyllda drömmar, 

Omsluten av mörker, Hämmande symtom 

och Att känna sig övergiven. Varje tema 

innehöll ytterligare undergrupper. 

Bra 

Gao, Chan, You & Li 

2010 

Kina 

Att beskriva upplevelser av 

förlossningsdepression hos 

förstagångs-mödrar på Kinas 

fastland  

Fenomenologisk design 15 förstagångs-mödrar 

som erhållit 13 poäng 

eller mer på EPDS 6 

veckor efter 

förlossningen 

Tematisk analys 3 teman beskrev upplevelsen av 

förlossningsdepression; Att känna sig tom, 

Att känna sig misslyckad och Dissonans 

mellan tradition och det moderna eller 

mellan förväntningar och verklighet.  

Bra 

Hall 

2006 

England 

Att beskriva erfarenheter och 

uppfattning hos kvinnor som lidit av 

förlossningsdepression för att 

erbjuda insikt i tillståndet utifrån 

deras perspektiv 

Kvalitativ metod med 

ostrukturerade intervjuer 

10 kvinnor som 

erhållit 12 poäng eller 

mer på EPDS vid två 

tillfällen. 

Tolkande 

fenomenologisk analys 

Teman som uppstod var: Svårigheter att 

berätta om sina problem, Förväntningar på 

moderskapet, Att känna sig som en dålig 

mor och Funderingar kring anknytning. 

Bra 

Raymond 

2009 

England 

Att utforska kvinnors känslor av 

depression under graviditet samt att 

identifiera stödmekanismer som 

kvinnor upplevt hjälpande vid 

depression under graviditet. 

Retrospektiv kvalitativ 

studie. 

9 kvinnor med 

varierande etnisk 

bakgrund som upplevt 

nedstämdhet eller 

känslor av depression 

under graviditeten. 

Tematisk, jämförande 

analys 

Att känna sig känslomässigt isolerad 

beskrev upplevelsen av depression under 

graviditeten. Stöd, eller bristen på stöd, 

från partner spelade stor roll för 

kvinnornas välmående under graviditeten. 

Att träffa andra i samma situation 

upplevdes stödjande av kvinnorna i 

studien. 

Medel 

Tseng, Hsu, Liu & Chen 

2008 

Taiwan 

Att beskriva Taiwanesiska kvinnors 

upplevelser av prenatal depression 

Beskrivande kvalitativ 

metod 

12 gravida kvinnor 

från Taiwan som 

erhållit 15 poäng eller 

mer på EPDS 

Innehållsanalys Obalanserad hängivenhet till moderskapet 

var huvudtemat som framkom. 5 sub-

teman fanns; Konflikt mellan olika roller, 

brist på socialt stöd, missnöje med 

kroppsbild, osäkerhet på framtiden och 

känslomässig instabilitet. 

Bra 

 

 


