
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mödrars upplevelse av postpartumdepression 
- en litteraturstudie 

 

Amanda Alvåg & Anna Ramberg 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Sjuksköterskeprogrammet 
Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 

 
Handledare: Gunilla Lindström 
Examinator: Mikaela Willmer 



 

 
 

Sammanfattning  
Bakgrund: Att bli mamma är en stor livsomställning och att känna sig nedstämd efter 

förlossningen är vanligt, detta kan sedermera utvecklas till postpartumdepression (PPD). 

Tillståndet drabbar omkring 10–15% av alla nyblivna mammor i världen och kan 

medföra konsekvenser så som anknytningssvårigheter till sitt barn och försämrad 

relation till sin partner. Utan adekvat hjälp kan depressionen fördjupas och övergå till 

förlossningspsykos och dessutom kan suicidrisken öka. Behandling sker vanligtvis med 

samtalsterapi i kombination med antidepressiv medicin.  

Syfte: Att beskriva mödrars upplevelse av postpartumdepression samt att redogöra för 

de inkluderade artiklarnas urvalsmetoder.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie bestående av nio vetenskapliga artiklar.  

Huvudresultat: Mödrars egen beskrivning av PPD kantades i många fall av skuld, 

skam och ångest då förväntningarna på moderskapet inte stämde överens med 

verkligheten. Mödrarna upplevde att de inte hade kontroll över situationen och 

stigmatisering kring psykisk ohälsa gjorde att de led i det tysta samt försvårade 

hjälpsökningsprocessen. Kvinnorna belyste vikten av stöd, att bli sedd och bekräftad av 

anhöriga och professionellt stöd bidrog även till återhämtning och stärkt välbefinnande.  

Slutsats: Tiden som nybliven förälder förväntades vara en lycklig tid som istället blev 

överskuggad med skuld, skam och förtvivlan. Tabun kring PPD samt samhällets syn på 

hur en lämplig mamma ska vara ledde till att kvinnorna hade svårt att erkänna sina 

tankar och känslor.  
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Abstract  
Background: Becoming a mother is a big change in life. Depressive feelings after 

childbirth is common, this can develop into postpartum depression (PPD). The 

condition affects approximately 10–15% of the mothers in the world. This can lead to 

consequences such as problems connecting with the child and relationship issues with 

the partner. Without adequate help, the depression can deepen and lead to a childbirth 

psychosis and also increase the risk of suicide. The treatment is usually a combination 

of therapy and antidepressants.  

Aim: To describe mothers experiences of postpartum depression and to explain the 

selection of the included articles.  

Method: A descriptive literature study including nine scientific studies.  

Main Results: Mothers own descriptions of PPD influenced in many cases by feelings 

of guilt, shame and anxiety when their expectations of maternity did not match the 

reality. The mothers felt that the situation were out of control and that stigmatizing 

about mental health lead them to suffer in silence and aggravated the aid-seeking 

process. The women highlighted the importance of support, being seen and confirmed 

by relatives and professionals contributing to recovery and strengthened well-being. 

Conclusion: To be a new parent was expected to be a happy time for the mothers but 

instead it was a period shadowed by guilt, shame and despair. Taboo around PPD and 

society's view of how a suitable mother should be resulted in difficulties expressing 

their thoughts and feelings.  
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1. Introduktion 
1.1 Depression 
Tillståndet depression är mycket vanligt i Sverige och under en livstid beräknas 

omkring 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män att drabbas (Socialstyrelsen 2016). 

World Health Organization (WHO 2017) uppskattar att mer än 300 miljoner människor 

i världen lider av depression. Enligt Socialstyrelsen (2016) finns det olika grader av 

tillståndet och det är viktigt att få rätt och tidig behandling för att minimera risken för 

långvarig sjukdom, funktionsnedsättning samt återinsjuknande. Den som drabbas löper 

ökad risk att även få någon somatisk sjukdom och vice versa. Skärsäter (2014) förklarar 

att utvecklandet av depression ofta beror på en ansträngd livssituation, där utlösande 

faktorer t.ex. kan vara relationsproblem, arbetsbelastning och utvecklingskriser. Det kan 

även förklaras med biologiska faktorer såsom hormonrubbningar, omställning av 

hjärnans signalsubstanser eller störningar i biorytmer. Symtom vid depression kan vara 

allt ifrån sömnrubbningar, aptitförändringar, orkeslöshet till koncentrationssvårigheter. 

 
1.2 Postpartumdepression 
Att bli mamma är en stor livsomställning och att känna sig något nedstämd efter 

förlossning är vanligt och detta benämns ofta som maternity blues eller baby blues 

(Skärsäter 2014). Denna period kan kännetecknas av humörsvängningar och melankoli, 

vilket drabbar runt 75 % av alla mödrar världen över (Maeve 2014).  Nedstämdheten 

kan sedan utvecklas till postpartumdepression (PPD) som drabbar omkring 10–15 % av 

alla nyblivna mödrar (Skärsäter 2014). Postnatal depression (PND) är synonymt med 

PPD och används i många studier (Egedius 2006). Oftast debuterar denna typ av 

depression inom de fyra första veckorna efter förlossning och utmärkande är att 

tillståndet kan påverka samspelet mellan mamma och barn. I längden kan det även 

påverka barnets utveckling, kvinnans hälsa och relationen mellan föräldrarna (Skärsäter 

2014). Förutom att anknytningen till barnet kan komma att påverkas av PPD så kan 

även en rad andra komplikationer uppstå. Om en PPD blir för djup kan den övergå till 

en förlossningspsykos, som vanligtvis uppkommer inom en månad efter barnafödandet. 

Förlossningspsykos är ett allvarligt tillstånd som ökar suicidrisken och som kan medföra 

att mamman vill skada sitt barn (1177 Vårdguiden 2017). Detta tillstånd drabbar 0,1-0,2 

% av kvinnorna och kan innefatta vanföreställningar, hallucinationer, agitation och 

förvirring (Maeve 2014). 
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1.2.1	Riskfaktorer	

Det finns ett samband mellan PPD och oönskad eller oplanerad graviditet. Låg 

utbildningsnivå, ensamstående, missbruksproblematik och många stressorer i vardagen 

anses vara några riskfaktorer till utvecklandet av PPD (Gauthreaux 2017). Låg inkomst 

och tidigare sjukdomshistoria av depression är två andra vanligt förekommande orsaker 

till tillståndet (Gauthreaux 2017; Lanes, Kuk & Tamim 2011). Även Yelland, 

Sutherland och Brow (2010) tar upp olika stressrelaterade livshändelser som en stor 

bidragande faktor till PPD, vilket bl.a. kan vara sjukdom eller dödsfall inom familjen, 

familjekonflikter eller ekonomiska problem. Vidare lyfter Kim, Connolly och Tamim 

(2014) upp att PPD hänger samman med brist på socialt stöd under graviditeten. De 

beskriver att kvinnor med minimalt socialt stöd löper fem gånger högre risk att drabbas 

av depression efter förlossningen. Då stöd ses som en skyddsfaktor är det viktigt att 

mödrar med brist på detta fångas upp och får den hjälp och support som behövs. I en 

studie av Habel, Feeley, Hayton, Bell och Zelkowitz (2015) framkom att männen till de 

drabbade kvinnorna exemplifierar samhällets förväntningar på kvinnan som en 

riskfaktor. Männen antog att deras partner försökte uppnå många och orealistiska mål 

och om dessa mål inte kunde uppfyllas så medförde det en negativ påverkan på 

kvinnans psykiska välbefinnande. Yelland, Sutherland och Brow (2010) beskriver 

vårdpersonalens viktiga roll för kvinnor i postpartumperioden, ett stöd som kan leda till 

känslomässigt välbefinnande efter förlossningen. 

1.2.2	Screening	och	behandling	

För att diagnostisera nedstämdhet och depression hos nyblivna mammor används 

självskattningsskalan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) en till sex veckor 

efter förlossning (Skärsäter 2014). Vissa studier rekommenderar dock att screeningen 

sker från sex veckor och framåt då EPDS inte kan ge en fullständig bild av moderns 

psykiska välbefinnande endast en månad postpartum. PPD kan uppkomma när som 

helst under det första året efter barnafödande och inte bara strax efter förlossning, vilket 

även belyser vikten av att använda EPDS upprepade gånger under de första 12 

månaderna. Tidig upptäckt av tillståndet är avgörande för att snabbt kunna sätta in 

adekvat behandling (Davies, Howell & Jenkins 2003). I Sverige och i många andra 

länder används skalan inom hälsovården av sjuksköterskor och barnmorskor, som fått 

utbildning i hur skalan nyttjas för att fånga upp eventuella depressionssymtom. Skalan 

består av tio påståenden med fyra svarsalternativ och kvinnan väljer det svarsalternativ 
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som passar bäst in på hur hon mått de senaste sju dagarna. Svaren poängsätts, där 

maxpoängen är 30. Trots att skalan används inom mödravården i Sverige är det få 

mammor som får diagnosen PPD. Detta kan dels bero på att få vill erkänna sitt mående 

och/eller att vården saknar ytterligare rutiner för att hjälpa mammorna (Wickberg & 

Hwang 2003). Om skalan indikerar att mamman har en depression erbjuds 

uppföljningssamtal med BVC-sjuksköterska. Vid fortsatta problem remitteras mamman 

till psykolog och vid behov kan socialtjänsten och/eller spädbarnsverksamheten kopplas 

in (Wickberg 2016). Olika former av samtalsterapi är vanlig behandling vid PPD, men 

ofta kombineras detta även med antidepressiva läkemedel (1177 Vårdguiden 2017). Det 

är viktigt att väga för- och nackdelar med den farmakologiska behandlingen, speciellt 

under graviditet eller amning då även barnets hälsa, på kort och lång sikt, kan komma 

att påverkas. Målet med antidepressiva läkemedel är att hitta rätt preparat och dosering 

för den specifika individen för att erhålla en så god symtomkontroll som möjligt 

(Bendix & Blomdahl 2016). Behandlingen ska individanpassas efter kvinnans behov 

och önskemål för att hitta den bakomliggande orsaken och för att kunna erbjuda bästa 

möjliga stöd. Exempel på terapiformer kan vara kognitiv beteendeterapi (KBT), som 

inriktar sig på här- och nusituationen och som bygger på att förändra beteende och 

tankemönster. Interpersonell psykoterapi (IPT) fokuserar på individens relationer och 

hur dessa kan leda till stress eller annan ohälsa. Terapiformen passar för bearbetning av 

kriser eller vid nya faser i livet, som t.ex. att bli mamma (Lindefors & Andersson 

Forsman 2014).  

 

1.3 Omvårdnadens bärande begrepp  
Sjuksköterskans arbete utgår från de fyra bärande begreppen: omvårdnad, hälsa, 

människa och miljö. Som vårdpersonal är det viktigt att bemöta den individuella 

patienten med respekt då alla individer särpräglas av sin egen livsberättelse med olika 

behov och förväntningar. För att skapa en god vård bör empati visas samt att varje 

situation ska anpassas efter person (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2005). Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2016) är målsättningen med god omvårdnad att patienter 

och närstående ska uppleva trygghet och respekt. Detta görs utifrån att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och lidande oavsett patientens bakgrund. Autonomi och hopp är två 

etiska begrepp inom omvårdnad, där autonomi innefattar oberoende och 

självbestämmande och som kan begränsas genom fysiska eller kognitiva 

funktionsnedsättningar. Trots detta ska patientens autonomi alltid beaktas då alla 
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individer har rätt till självbestämmande beträffande den egna livssituationen. 

Upplevelsen av hopp är av betydelse för att en människa ska kunna uppleva hälsa, då 

detta är knutet till en persons föreställning om en möjlig framtid. Motsatsen till hopp är 

att inte finna livet värt att leva. Det är därför av stor vikt i en omvårdnadssituation att 

införliva hopp till en patient som en del i dennes tillfrisknande. Hälsa som ett centralt 

begrepp inom omvårdnad, kan definieras som ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och 

socialt välbefinnande. Inom hälso- och sjukvården kan hälsa ses utifrån två perspektiv: 

Det ena är att hälsa är motsatsen till sjukdom, som genom diagnostisering och lindring 

kan återställas, medan det andra grundar sig i ett filosofiskt synsätt, att hälsa är 

motsatsen till ohälsa, där individens alla dimensioner: kropp, själ och ande ska 

värdesättas. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 
I dag finns en utbredd stigmatisering kring psykisk ohälsa. Forskning visar att 

sjuksköterskeelevers fördomar minskade efter att ha haft klinisk utbildning inom 

psykiatri och fått möta människor med psykisk ohälsa. Erfarenheten av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa gjorde att eleverna kände sig mer förberedda inför sin 

framtida yrkesroll. Det är därför en viktig del i utbildningen (Happell 2008). 

Sjuksköterskans roll är av stor vikt vid upptäckten av mödrar som lider av PPD 

(Yelland, Sutherland & Brow 2010). Wickberg och Hwang (2003) belyser betydelsen 

av stödjande samtal mellan mamman och BVC-sjuksköterskan där samtalen fokuserar 

på mamman och inte barnet. Genom samtal med en person som inte är dömande kan en 

deprimerad mamma få insikt i vad som verkligen är av värde och således hitta fram till 

lösningar på sina problem. Skärsäter (2014) menar att mötet mellan sjuksköterska och 

patient ska ske utifrån patientens villkor. I samtal med patienten ska dennas oro och 

känslotillstånd inte bagatelliseras eller slätas över. Mötet ska genomsyras av 

medvetenhet och acceptans både när det gäller verbal och icke verbal kommunikation. 

Detta stämmer överens med ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014), som betonar att 

omvårdnad ska ges med respekt oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell/etnisk 

bakgrund, kön, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller social 

ställning.  
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1.5 Omvårdnadsteoretiker 
Omvårdnadsteoretikern Cheryl Tatano Becks teori om postpartumdepression lyfter fram 

vikten av att förstå kvinnans upplevelse av graviditet, födelse och moderskap. I sin teori 

tar hon upp exempel på riskfaktorer såsom oönskad eller oplanerad graviditet, 

socioekonomisk status, depression under någon av graviditetens trimestrar, brist på 

socialt och emotionellt stöd samt maternity blues som varar i mer än tio dagar (Tatano 

Beck, Gable, Sakala, & Declercq 2011). Utvecklandet och spridningen av denna teori är 

viktig inom omvårdnad, för att förstå betydelsen och konsekvenser av PPD och på så vis 

tidigt kunna identifiera, ingripa och behandla. Tidig hjälp minskar kvinnans och hennes 

familjs lidande. Beck beskriver att sjuksköterska är ett omsorgsfullt yrke där dennes 

främsta uppgift är att ge omvårdnad oavsett förutsättningar (Maeve 2014). 

 

1.6 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att PPD är en vanlig negativ konsekvens vid barnafödande som 

inte bara drabbar mammans hälsa och välbefinnande utan även anknytningen till barnet. 

PPD kan komma att påverka barnets utveckling samt inverka på relationen mellan 

föräldrarna. För att minimera risken för andra följdsjukdomar är tidig och adekvat hjälp 

av stor betydelse. Det som behöver belysas är hur den enskilda mamman upplever sin 

PPD och vilket behov av stöd och hjälp just hon behöver. Genom stöd och kunskap 

spelar sjuksköterskan en viktig roll både före, under och efter att en kvinna drabbas av 

PPD. En bättre förståelse och en mer öppen dialog i ämnet behövs för att skapa bättre 

förutsättningar för att kunna lyfta fram det mörkertal som finns. Fördjupad kunskap hos 

sjuksköterskor är av stor vikt, dels för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa 

och för att omvårdnaden för mammor med PPD ska förbättras och individualiseras.   

 

1.7 Syfte 
Att beskriva hur mödrar upplever postpartumdepression, samt redogöra för de 

inkluderade artiklarnas urvalsmetoder. 

 

1.8  Frågeställningar 
- Hur upplever mödrar sin postpartumdepression? 

- Vilken urvalsmetod har de inkluderande artiklarna använt sig av? 
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2. Metod  
2.1 Design  
En litteraturstudie med deskriptiv design. Polit och Beck (2016) beskriver detta som en 

objektiv summering, inom ett visst ämne, av tidigare studier med en beskrivande design.  

 

2.2 Sökstrategi  
Artikelsökning har gjorts i Medline via PubMed. Det är en databas med stort antal 

tidskrifter som omfattar områden i medicin, omvårdnad och hälsa. För att hitta adekvata 

termer och rätt huvudområde har MeSH används. Ytterligare begränsningar gjordes 

genom den booleska söktermen AND. Cinahl är en annan databas med inriktning på 

omvårdnad och hälsa som brukades vid artikelsökning; dess motsvarighet till MeSH är 

Cinahl Headings (Polit & Beck 2016). Limits som användes i PubMed var: 

publiceringsdatum 2012 och framåt, artiklar skrivna på engelska, länkade till full text 

samt tillgängliga för högskolan i Gävle. I Cinahl valdes limits: publiceringsdatum från 

2012 och framåt, artiklar skrivna på engelska, länkade till full text samt peer reviewed. 

Utifrån studiens syfte och frågeställning valdes sökorden: Postpartum depression, 

experience, motherhood och feelings. Resultatet av databassökningar redovisas i tabell 

1.  

Tabell	1.	Databassökningar	

 
Databas  Begränsningar 

(limits), 
sökdatum.  

Söktermer Antal 
träffar  

Valda artiklar 
(exklusive 
dubbletter) 

Cinahl 5 år, English, Peer 
reviewed, full text. 
2017-08-23 

Postpartum 
Depression 
(Cinahl 
Headings) 
AND 
Experience 
(fritext) 

117 6 

Cinahl 5 år, English, peer 
reviewed, full text. 
3017-08-24.  

Postpartum 
Depression 
(Cinahl 
Headings) 
AND Feelings 
(fritext)  

25 2 

PubMed 5 år, English, full 
text (högskolan i 
Gävle). 2017-08-

Postpartum 
Depression 
(MeSH) AND 

231 1 
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24 Experience 
(MeSH) 

Totalt   373 9 

 
2.4 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier: Empiriska studier med kvalitativ ansats, artiklar som besvarade 

studiens syfte och frågeställning, artiklar med patientperspektiv. Kvalitativa artiklar 

valdes för att fokusera på mödrarnas upplevelse och erfarenhet av PPD. Olika 

åldersgrupper inkluderades för att få ett bredare perspektiv av PPD.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar med PPD i samband med andra uttalade sjukdomstillstånd. 

Artiklar som fokuserade på specifika kulturer och etniciteter. Artiklar som inte följde 

IMRAD (introduktion, metod, resultat och diskussion).  

 

2.5 Urvalsprocessen 
Första sökningen på postpartum depression i de båda databaserna gav totalt 3000 

träffar, då en tioårsbegränsning valdes. Sökningen kompletterades med ordet experience 

samt begränsades med publiceringsdatum från 2012 och framåt. Denna sökning 

genererade 117 träffar i Cinahl och 231 i PubMed. Författarna gick igenom titel 

och/eller abstract på artiklarna för att slutligen hitta 12 lämpliga artiklar, som antogs 

svara på studiens syfte och frågeställningar. Vid ytterligare en sökning i Cinahl tillades 

ordet feelings med postpartum depression, där antalet träffar blev 25 varav tre valdes ut 

som möjliga artiklar. Samma sökning gjordes även i PubMed, vilket genererade i över 

400 artiklar. Författarna ansåg det vara ett för stort antal för att gå igenom så inga 

artiklar valdes. I en annan sökning på postpartum depression kombinerat med sökordet 

motherhood blev resultatet 94 träffar totalt i PubMed och Cinahl. Gallringen skedde på 

samma sätt som vid föregående sökning; titel och abstract lästes för att hitta relevanta 

artiklar. Resultatet blev enbart 5 dubbletter. Samtliga artiklar som valdes ut lästes i sin 

helhet av båda författarna utifrån studiens syfte. Inklusions- och exklusionskriterier 

beaktades och dubbletter valdes bort. Efter noggrann granskning återstod nio artiklar till 

studiens resultat.  
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Figur	1.	Artikelurval	

 
 

2.6 Dataanalys 
Utvalda artiklar bearbetades utifrån resultatdelen för att besvara föreliggande studies 

första frågeställning och syfte. Artiklarna skrevs ut, granskades och färgkodades 

individuellt av båda författarna utefter angivna teman. Författarna gick igenom 

materialet ett flertal gånger och färgkodning användes för att underlätta för vidare 

sammanställning. Genom färgkodning kunde olika mönster med likheter och skillnader 

urskiljas. Polit och Beck (2016) nämner att via tematisk analys kan identifierandet av 

mönster i insamlad data förtydligas. Detta genom att informationen enkelt kan skapa 

kategorier.  

 

Genom tabeller av insamlad data förtydligades analysprocessen och lämpliga 

underrubriker till resultatet kunde därefter väljas ut. Metoddelen i valda artiklar 

granskades även den flera gånger för att kunna besvara den metodologiska aspekten 

som efterfrågats. Bilaga 1 tabell 2 sammanställer artiklarnas författare, syfte och 

resultat. Bilaga 2 tabell 3 sammanställer författare, titel, ansats/design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod. 

 

Totalt	373	vetenskapliga	
artiklar

Titel	och/eller	abstract	
granskades

Genererade	i	15	möjliga	
artiklar	exklusive	

dubbletter

15	artiklar	bearbetades,	
6	exkluderades	då	de	

inte	svarade	på	syfte	och	
frågeställning

9	artiklar	inkluderades	i	
resultatet
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2.7 Forskningsetiska överväganden 
Föreliggande litteraturstudie presenteras utan personliga vinklingar eller åsikter utifrån 

insamlat material och inget medvetet plagiat förekom i texten. Materialet innehåller 

tidigare publicerade vetenskapliga artiklar som därmed är etiskt godkända. Eftersom 

båda författarna gått igenom det insamlade materialet och haft en kontinuerlig 

diskussion kring bearbetningen, minskar således risken för eget tyckande och vinklat 

resultat. Polit & Beck (2016) rekommenderar ett arbetssätt där författarna ska ha ett 

objektivt synsätt och där målet är att kritiskt summera det underlag som insamlats och 

granskats.  

 

3. Resultat 
Litteraturstudien presenteras utifrån nio kvalitativa vetenskapliga artiklar vars resultat 

bygger på mödrars upplevelse av PPD. Resultatet redovisas i löpande text med fyra 

underrubriker: Att bli mamma – förväntningar kontra verkligheten, Stigmatisering - att 

lida i det tysta, Vägen tillbaka – professionellt och socialt stöd samt Den metodologiska 

aspekten – urvalsmetod. Där den sista avser vilka artiklarnas urvalsmetod var. Valda 

artiklars resultat redovisas även i tabell 1 resultatöversikt samt urvalsmetoden i tabell 2 

metodologisk översikt som båda återfinns i bilagan. De artiklar som bygger på studiens 

resultat är markerade med asterisk* i referenslistan.  

 

3.1 Att bli mamma - förväntningar kontra verkligheten 
Inför sin nya roll som förälder byggdes många förväntningar upp, det kunde t.ex. handla 

om själva förlossningen eller på den överväldigande kärlek som en förälder förväntas 

känna för sitt barn. Om det inte blev som vederbörande tänkt sig krossades 

förväntningarna och känslor av skuld, skam samt ångest uppstod och detta kunde ligga 

till grund för tillståndet PPD (Coates, Ayers & De Visser 2014; Patel, Wittkowski, Fox 

& Wieck 2013). Enligt Coates, Ayers och De Visser (2014) kunde själva förlossningen 

vara en början på en ond spiral i ett försämrat mående. Mödrar har beskrivit att deras för 

tidiga, sena, snabba eller komplexa förlossningar kunde ha varit en orsak till PPD. 

Många pratade nedvärderande om sig själva och skuldsatte sina kroppar för att inte ha 

kunnat klara av en så naturlig sak som att föda ett barn. Haga, Lynne, Slinning och 

Kraft (2012) beskrev en besvikelse av att ha burit sitt barn i nio månader och förberett 

sig på en naturlig vaginal förlossning, men som i stället slutade i ett kejsarsnitt. Highet, 
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Stevenson, Purtell och Coo (2014) nämnde att missnöje med graviditet och förlossning 

kunde handla om smärta och obehag men också om humörförändringar och ångest. 

Kombinationer av dessa faktorer utlöste utmattning och sårbarhet och i många fall 

överträffade de negativa erfarenheterna kvinnornas positiva känslor.  

 

Att bli mamma var något som de längtat efter, en tid som skulle bli perfekt och 

fantastiskt. Mammorna trodde att de på ett naturligt sätt skulle anpassa sig till sin nya 

roll och njuta av den, men när verkligheten visade sig vara annorlunda än vad de 

förväntat så kände de sig besvikna, förtvivlade och förvirrade. Allt de ville var att bli 

den perfekta mamman (Hannan 2016; Patel et al. 2013). Enligt Haga et al. (2012) tyckte 

en del kvinnor att de hade ett ordnat liv med kontroll på det mesta, men upplevde nu 

moderskapet som oförutsägbart och utmanande, något som inte alltid gick att 

kontrollera. Detta ledde till kvinnorna kände sig stressade och deprimerade. Många 

beskrev även samhällets press, då uppfattningen ofta var att en bra mamma förväntades 

kunna amma sitt eget barn. Vidare nämner Coates, Ayers och De Visser (2014) samt 

Haga et al. (2012) att problem med amning gav en konstant ångest då ett nyfött barn 

ofta behöver matas. Amningen överskuggade alla andra aspekter i det dagliga livet, 

stress och frustration blev också ett resultat av problem med detta. Några mammor 

beskrev att när bebisen väl hade somnat ville de att det skulle gå lång tid tills deras barn 

vaknade och det var dags att amma igen.  

 

Många av mammorna kunde inte härleda sina symtom som PPD, de förstod att något 

inte stod rätt till, men hade inte tillräcklig kunskap om tillståndet (Boath, Henshaw & 

Bradley 2013; Hannan 2016; Patel et al. 2013). De började tro att de gjorde något fel då 

de klarat av olika svårigheter tidigare i livet, innan de blev mamma. Kvinnorna kände 

sig odugliga och upplevelsen av att misslyckas påverkade deras självidentitet och gjorde 

dem osäkra (Hannan 2016). Highet et al. (2014) förklarade PPD som en bortkoppling 

från sina känslor. Denna erfarenhet beskrevs ofta ihop med en känsla av tomhet, en 

bortkoppling från de runt dem - inklusive barnet. I motsats upplevdes också känslor av 

att vilja överbeskydda sitt barn, t ex. att ingen annan fick hålla i barnet eller röra vid det. 

En deltagare belyste känslan av att befinna sig i ett mörkt hål, det var svårt att känna 

glädje och allt kändes tungt. Känslor av att ha tappat kontrollen över sitt liv infann sig 

hos vissa. Hannan (2016) samt Montgomery, Mossey, Adams, och Bailey (2012) 

förklarade att mödrar kan ha svårt att hålla i en god livsstil som nyblivna föräldrar. 
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Mammorna vände ut och in på sig själva för att ge sitt barn den bästa möjliga omsorgen, 

vilket ledde till att de bortsåg från sina egna behov och begär. Sömnbrist, aptitlöshet, 

energilöshet och borttappad personlighet var vanligt förkommande. Känslan av att bli 

identifierad som mamma kunde i sin tur leda till en identitetskris. Vidare tog Highet et 

al. (2014) upp att livets roller fick nya konstellationer, rollen som fru, kollega och 

väninna ombildades. En annan aspekt på förändring uttalades, nämligen den fysiska 

förändringen, de flesta beskrev att de inte längre tyckte om sina kroppar och var 

missnöjda med extra kilon som de inte blivit av med efter sin graviditet. En 

kombination mellan att inte känna sig hemma i sin roll och tankar av missnöjdhet kunde 

leda till känslor av sårbarhet och ångest. 

 

3.2 Stigmatisering- att lida i det tysta 
Mammorna kände att deras problem var något de skulle hantera och lösa på egen hand. 

Detta gjordes genom att försöka trycka undan sina negativa känslor och bita ihop, vilket 

sedermera resulterade i hopplöshet. En mamma liknande upplevelsen med att bli 

indragen i en cyklon, som inte gick att fly (Hannan 2016). De förminskade sina känslor 

och upplevelser genom att intala sig själv och andra att det är en fas som går över, baby 

blues, samt försökte distansera sig genom att referera sina problem till “det” (Patel et al. 

2013). Enligt Boath, Henshaw och Bradley (2013) undanhöll tonårsmödrar sina symtom 

av PPD, de var rädda att medge att de mådde dåligt då de trodde att deras barn skulle tas 

ifrån dem. Hannan (2016) och Highet et al. (2014) tog upp att kvinnorna inte ville 

belasta andra utan ville skydda sina nära anhöriga från oro, men att hålla inne sina 

tankar och känslor skapade egentligen bara större problem. För att kunna hantera 

situationen isolerade de sig från andra och kopplade bort sina innersta känslor.  

 

Att få diagnosen PPD visade sig öka kvinnors upplevelse av misslyckande, i stället för 

att vara ett sätt att klargöra varför de känner som de gör (Hannan 2016). Enligt flertalet 

mammor var diagnosen PPD skrämmande och hade en negativ inverkan på hur andra 

människor uppfattar dem (Boath, Henshaw & Bradley 2013; Hannan 2016; Henshaw, 

Durkin, & Snell 2016; Patel et al. 2013). Många kvinnor led i det tysta, då de upplevde 

fördomar och oförmåga till förståelse från nära personer i sin omgivning. Rädslan av att 

bli dömd påverkade även deras interaktion till bl.a. barnmorskan, då dennes jobb just är 

att bedöma hur hon tar hand om sitt barn (Hannan 2016). Tonårsmödrar kände sig 

nedvärderade och utdömda för att ha valt att bli mamma i sådan ung ålder, vilket per 
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automatik skulle göra dem till dåliga mammor. Att de inte håller sig inom normens 

ramar och därför får stå ut med blickar och kommentarer från främmande människor 

(Boath, Henshaw & Bradley 2013). Det fanns en ambivalens till att få PPD, då 

diagnosen normaliserade deras upplevelse av att inte må bra och specialisthjälp kunde 

erbjudas, vilket genererade i en lättnadskänsla (Patel et al. 2013). Samtidigt bevittnade 

diagnosen om att du har problem och att andra kan uppfatta dig som svag, oförutsägbar 

och någon som inte kan ta hand om och älska sitt barn (Abraham-Smith, & Keville 

2015; Henshaw, Durkin, & Snell 2016; Patel et al. 2013). En anledning till att varken 

söka socialt eller professionellt stöd beskrevs bero på ett hopp om att det negativa 

tillståndet är tillfälligt och kan gå över av sig själv. Att avslöja sitt mående undveks, då 

de saknade att kunna peka på något konkret som fått dem att känna som de gjorde samt 

att de förväntades att må bra som nyblivna mammor (Abraham-Smith, & Keville 2015). 

 
3.3 Vägen tillbaka - professionellt och socialt stöd 
Kvinnorna lyfte fram betydelsen av rådgivning, att få prata med en utomstående person, 

någon som inte dömer en. Någon som investerade tid och intresse just för henne och 

som påminner om att PPD är en sjukdom och att skuldkänslor är helt normalt (Hannan 

2016). Ett annat sätt att få stöd är att dela med sig av sina upplevelser i stödgrupper för 

mödrar med PPD. Genom att utbyta erfarenheter och höra att andra befinner sig i 

samma situation rent känslomässigt fick kvinnorna en normalisering kring sin 

verklighet. Att delge sina berättelser gav dem nytt hopp och en känsla av att kunna 

blicka framåt igen, det blev lättare att fokusera på det positiva och tillsammans sätta upp 

delmål (Boath, Henshaw & Bradley 2013; Haga et al. 2012; Montgomery et al. 2012). 

Mammor beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen bara fokuserade på amning och 

barnet, de frågade aldrig vad mamman själv tyckte och kände (Boath, Henshaw & 

Bradley 2013; Haga et al. 2012; Hannan 2016). Vidare tog Haga et al. (2012) upp att 

sjukvårdspersonalen inte tog dem på allvar och istället normaliserade deras tillstånd. 

Många av kvinnorna i Coates, Ayers och De Vissers (2014) studie har upplevt dåligt 

stöd från vården då de kände sig oinformerade om stödkällor som de kunde komma i 

kontakt med och tyckte att hälso- och sjukvårdspersonal borde göra mer för att koppla 

kvinnorna till lokala stödenheter. Följaktligen fanns det en känsla av att mammorna bara 

kunde få stöd om de själva aktivt sökte hjälpen. Vidare beskrevs att de tillfällen då 

empati och förståelse från vården visades, nämndes som värdefulla möten, då 

mammorna kände att de kunde öppna sig och berätta om hur de kände fullt ut.  
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Förutom professionellt stöd belystes vikten av socialt stöd från närstående och anhöriga 

(Boath, Henshaw och Bradley 2013; Coates, Ayers och De Visser 2014; Haga et al. 

2012; Henshaw, Durkin & Snell 2016; Montgomery et al. 2012). Kvinnorna sökte oftast 

stöd hos sin partner i första hand. Det kunde handla om ett känslomässigt stöd eller att 

avlasta rent praktiskt så mamman kunde göra saker på egen hand utan att tänka på 

bebisen. Även de mammor som sa sig ha en förstående och stödjande partner uttryckte 

att de upplevde att deras partner aldrig helt kunde förstå hur de mådde. Trots det var det 

ofta partnern som tillslut fick kvinnan att söka professionellt stöd (Coates, Ayers och De 

Visser 2014). Det önskades även att partnern skulle vara den drivande kraften och aktivt 

bistå gällande matning och blöjbyte av barnet. Kvinnorna uttryckte även att de ville att 

partnern skulle vara initiativtagare när det kom till den intima och sexuella biten, samt 

att de vill få sina känslor och upplevelser bekräftade. Några mammor tyckte sig inte ha 

fått tillräckligt med stöd vilket resulterade i en känsla av att ha blivit en ensamstående 

förälder istället för en familj, ett team (Haga et al. 2012). Kvinnor med PPD valde också 

att rådfråga en kvinnlig anhörig, t.ex. sin egen mamma, där svaren blev spridda på 

frågan om deras symtom ansågs vara normala. Att avslöja sina känslor och tankar 

uttrycktes som en svårighet även om det handlade om att berätta detta för en nära 

anhörig eller partner. Blev mammorna rådda att söka professionellt stöd eller hjälp 

kunde det upplevas som en lättnad men också som en förolämpning (Henshaw, Durkin 

& Snell 2016).  

 

Mammorna hade en konflikt med sig själva om de skulle behandlas med antidepressiv 

medicin eller inte. De hade lite erfarenhet kring medicinen och var rädda för att ta den, 

de ansåg även att de tydliggjorde deras dåliga mående. Kvinnorna ville helst själva vara 

den som kunde påverka och göra situationen bättre, inte må bättre tack vare medicinen. 

De kvinnor som tidigare varit deprimerade hade inte samma motstånd till 

antidepressiva, men kände sig ändå besvikna och ledsna. En del mammor tyckte att 

framtiden såg oviss ut då erfarenheten av PPD hade gjort dem mer sårbara. Tillståndet 

har inte bara gjort att man förlorat tid utan även att man behöver vara mer vaksam över 

dåligt mående länge fram i livet. Denna sårbarhet gjorde att några valde att inte skaffa 

fler barn. Även om det hos många fanns mycket oro inför framtiden så kunde det trots 

allt urskiljas hopp och optimism (Patel et al. 2013). 
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3.4 Den metodologiska aspekten- urvalsmetod 
Urvalsmetoden presenteras tydligt i fyra av nio artiklar (Haga et al. 2012; Henshaw, 

Durkin & Snell 2016; Montgomery et al. 2012; Patel et al. 2013). Haga et al. (2012) har 

använt ett icke slumpmässigt urval då deltagarna själva har anmält sig till studien. 

Henshaw, Durkin och Snell (2016) hade ett slumpmässigt urval från en större grupp för 

att få ut sina 39 deltagare. Montgomery et al. (2012) hade bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod, dessa sju deltagare återfanns ur en stödgrupp för mammor med PPD. Patel 

et al. (2013) använde sig av ett ändamålsenligt urval där 11 mödrar valdes ut från två 

mödravårdsinstanser.  

Ett slumpmässigt urval innebär att individerna väljs ut på ett randomiserat sätt där 

deltagare har samma förutsättningar att väljas ut. Icke slumpmässigt urval är när 

forskarna väljer individer som är lätta att få tag i. Ett bekvämlighetsurval bygger på ett 

passande urval som är lättillgängligt. Ändamålsenligt urval går ut på att handplocka 

deltagare för att få ett passande urval för temat i studien (Polit & Beck 2016).  

Figur	2.	Olika	urvalsmetoder	

 

 
 

•Henshaw,	Durkin	&	Snell	(2016)

Icke slumpmässigt	
urval

•Patel	et	al.	(2013)

Slumpmässigt	urval

•Montgomery	et	al.	(2012)Bekvämlighetsurval

•Haga	et	al.	(2012)

Ändamålsenligt	urval

•Abraham- Smith	&	Keville	(2015);	Boath,	Henshaw	&	Bradley	(2013);	
Coates,	Ayers	&	De	Visser	(2014);	Hannan	(2016);	Highet	et	al.	(2014).	Ej	tydlig	urvalsmetod
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4. Diskussion  
4.1 Huvudresultat 
Föreliggande studies resultat beskriver mödrars upplevelse av PPD där förväntningarna 

inför moderskapet och verkligheten inte stämde överens. Ur detta framkommer känslor 

av skuld, skam och ångest, besvikelsen av att det inte blev som man tänkt sig var stor. I 

övergången till sin nya roll som mamma upplevde kvinnorna att de tappade kontrollen 

och förlorade sig själva då samhällets och deras egna prestationskrav ofta var höga. 

Moderskap förknippas ofta som en lycklig tid, därför upplevde kvinnorna en 

stigmatisering då deras känslor och tankar var av en mer negativ karaktär. Det fanns en 

rädsla av att bli dömd vilket genererade i att kvinnorna förminskade sina känslor och 

undanhöll sitt mående för andra. Att söka professionell hjälp undveks eller blev en 

långdragen process då mammorna ofta sökte stöd hos sin partner eller annan närstående 

i första hand. Det sociala stödet från nära och kära var mer praktiskt, medan det 

professionella stödet oftast bidrog till ett faktiskt tillfrisknande. Gällande urvalsmetoden 

i det insamlade materialet framgick urvalet tydligt i fyra av nio artiklar. Dessa fyra har 

använt sig av olika metoder; slumpmässigt-, icke slumpmässigt- ändamålsenligt- och 

bekvämlighetsurval.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1	Skammen	bakom	psykisk	ohälsa		

I föreliggande studies resultat belystes stigmatisering kring psykisk ohälsa och PPD, där 

kvinnorna undanhöll sina upplevelser, kände skam inför att berätta om sina känslor eller 

inte blev tagna på allvar (Abraham- Smith & Keville 2015; Boath, Henshaw & Bradley 

2013; Hannan 2016; Henshaw, Durkin & Snell 2016; Highet et al. 2014; Patel et al. 

2013). Attityder gentemot personer med psykiska besvär har med tiden förändrats till 

det bättre, men det är en lång väg kvar till att nå full acceptans och förståelse. Tidigare 

ansågs psykiskt sjuka som ett med sin diagnos och där vårdaren mer var patientens 

advokat/talesman än en person som visar omsorg. Det gamla synsättet är svårt att frångå 

men i dag beaktas integritet och autonomi mer (Skärsäter 2014). I ett 

omvårdnadsperspektiv värdesätts vårdrelationen mellan patient och vårdare, där 

patienten ska ses som en unik individ och där hela personen tas på allvar och 

respekteras (Snellman 2014). Resultatreferenserna tar upp samhällets och kvinnans egna 

förväntningar på moderskapets olika aspekter som skapar större prestationsångest och 
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skuld då dessa inte alltid stämmer överens med verkligheten (Coates, Ayers & De 

Visser 2014; Haga et al. 2012; Hannan 2016; Highet et al. 2014; Patel et al. 2013). 

Coates, Ayers och De Visser (2014) och Haga et al. (2012) tar vidare upp amning, där 

en bra mamma förväntas kunna amma sitt barn. Shorey, Chan, Chong och He (2015) 

bekräftar i en studie att amningssvårigheter kan ge upphov till negativa känslor av stress 

och vilsenhet. Dessa bekymmer av stress kan förstärkas hos förstagångsmammor då det 

saknas erfarenhet av att ta hand om en bebis gällande rutiner kring sömn, mat och hur 

man tröstar och håller sitt nyfödda barn. Samtidigt tar Tatano Beck et al. (2011) upp att 

symtomen vid PPD för mödrar som har två barn eller fler ofta är av starkare karaktär.  

 

I mödrarnas berättelser, i föreliggande studies resultat, framkom en ambivalens kring att 

få diagnosen PPD, negativa känslor kring diagnossättningen berodde på stigmatisering 

och kunde då upplevas som en förolämpning. Positiva känslor kunde däremot härledas 

till lättnad över att få svar på sin känsla av ohälsa (Boath, Henshaw & Bradley 2013; 

Hannan 2016; Henshaw, Durkin, & Snell 2016; Patel et al. 2013). Författarna till 

föreliggande studie anser att en normalisering och en mer öppen dialog kring psykisk 

ohälsa skulle minska antalet som lider i det tysta, både gällande mödrar med PPD och 

psykiskt mående överlag. Wickberg (2016) förklarar att vid screening av PPD så 

används EPDS för att tidigt kunna diagnostisera och sätta in behandling. Detta är något 

som alla mödrar erbjuds, men även här ser författarna till denna studie att rutinerna kan 

förbättras. Screeningen bör göras ett flertal gånger under det första året efter 

barnafödande för att fånga upp de kvinnor som eventuellt drabbas senare. Risken för 

PPD ökar vid en komplicerad förlossning, därför är det viktigt att uppmärksamma dessa 

kvinnor och vid behov sätta in tidig och adekvat behandling för att minska lidande 

längre fram. Wickberg & Hwang (2003) uppmärksammar att ett mörkertal även skulle 

kunna återfinnas genom mer tid hos barnmorskan både före och efter förlossningen, där 

mer fokus läggs på kvinnan och hennes välbefinnande.  

4.2.2	Betydelsen	av	stöd		

Enligt mammornas utsagor i föreliggande studies resultat är både socialt och 

professionellt stöd betydelsefullt vid hantering och återhämtning av PPD (Boath, 

Henshaw & Bradley 2013; Coates, Ayers & De Visser 2014; Haga et al. 2012; Hannan 

2016; Henshaw, Durkin & Snell 2016; Montgomery et al. 2012; Patel et al. 2013). 

Coates, Ayers och De Visser (2014) belyser vikten av ett känslomässigt och praktiskt 
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stöd från en partner för att avlasta mamman så hon kunde ägna tid åt sig själv och sina 

behov. Många kvinnor kände att deras partner inte riktigt förstod hur de mådde men att 

de hade en avgörande roll i sökandet efter professionellt stöd. Författarna till 

föreliggande studie har uppmärksammat en brist i en involverade partner som kan se 

varningssignaler hos en mamma som inte mår bra. Denne skulle kunna få mer 

information för att känna sig insatt och därmed vara en stödjande person samt hjälpa 

mamman att tidigare få professionell hjälp. Samtidigt vill författarna till föreliggande 

studie belysa det egna ansvaret om sin livssituation, även om det i mörka stunder kan 

vara svårt att veta vart man ska rikta sin energi. Den redan tungt belastade vården kan 

inte fånga upp alla individer och därför behövs det sociala stödet stärkas. I en studie av 

Letourneau et al. (2012) betonas pappans behov av stöd där de önskade mer information 

om PPD och att den information som redan finns att tillgå borde rikta sig mer till hur 

partnern kan vara en hjälpande resurs. Boath, Henshaw och Bradley (2013), Haga et al. 

(2012) och Montgomery et al. (2012) är resultatreferenser som tar upp professionellt 

stöd i form av stödgrupper som ett sätt att utbyta erfarenheter samt att dela tips och råd 

med varandra, detta har för många möjliggjort en minskad känsla av ensamhet. Shorey, 

Chan, Chong och He (2015) betonar vikten av ett utbildningsprogram för förstföderskor 

som ger kunskap om handhavandet av nyfödda, egenvård och amning som i sin tur 

genererade ökat självförtroende, förbättrat emotionellt välbefinnande samt stärkt 

hjälpsökande beteende. Enligt författarna till föreliggande studie är det viktigt att 

individanpassa behovet av hjälp och stöd för att möjliggöra fullföljandet av 

behandlingen. Stödgrupper passar inte alla mammor utan andra återhämtningsprogram 

bör erbjudas. Mödrarna i Hannans (2016) studie lyfter fram vikten av att få prata med en 

utomstående person som inte känner mamman sedan tidigare. Vidare tar Rush (2010) 

upp att sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja mödrar med PPD, de känner ett 

ansvar att kunna identifiera symtom av ångest och depression samt kunna erbjuda 

adekvat behandling. Sjuksköterskans erfarenheter möjliggör att tidigt upptäcka små 

varningstecken om psykisk ohälsa. Genom användandet av EPDS ansåg många 

sjuksköterskor att det öppnade upp för dialog där mamman kunde uttrycka sina känslor 

och tankar.   

4.2.3	Metodologisk	aspekt	-	Urvalsmetoder	

Fyra av nio artiklar hade en tydlig urvalsmetod som lätt kunde efterföljas. Efter 

granskning i Polit och Becks bok Nursing Research (2016) kunde författarna till 
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föreliggande studie tolka urvalsmetoden i de övriga fem artiklarna. Tre av dessa artiklar 

använde sig av ett icke slumpmässigt urval och två av ett bekvämlighetsurval. Detta 

anser författarna vara en svaghet då en urvalsmetod borde vara enkel att beskriva och 

alltid bör kunna replikeras. Studier som inte tydligt redogör sin urvalsmetod anses vara 

mindre tillförlitliga.  

 

De fyra urvalsmetoder som användes var slumpmässigt urval, icke slumpmässigt urval, 

bekvämlighetsurval samt ändamålsenligt urval. Enligt Polit och Beck (2016) så innebär 

ett slumpmässigt urval att alla deltagare har samma förutsättning då de väljs ut på ett 

randomiserat sätt. Icke slumpmässigt urval består av deltagare som är lättillgängliga. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer ett urval som är enkelt att tillgå, detta är 

den typen av urval som kräver minst anspråk. Ändamålsenligt urval går ut på att mer 

noggrant välja ut lämpliga deltagare till en studie. Författarna till föreliggande studie 

anser att ett slumpmässigt urval är ett lämpligt sätt att utvinna deltagare utan att 

exkludera någon, så länge de uppfyller de kriterier som efterfrågas. Icke slumpmässigt 

urval däremot kan ge ett vinklat resultat, då forskarna själva valt ut deltagarna. 

Bekvämlighetsurval kan innebära att det som ska studeras inte får en rättvis bild, då 

deltagarna t.ex. kan begränsas till ett specifikt område. Ändamålsenligt urval tycks vara 

passande i studier om mödrars upplevelse av PPD, då deltagare noggrant inkluderas och 

exkluderas efter lämplighet i förhållande till studien.  

 

4.3 Metoddiskussion 
Författarna till föreliggande studie har valt att göra en litteraturstudie med deskriptiv 

design där syftet är att beskriva mödrars upplevelse av PPD. Databaser som användes 

vid artikelsökning var Medline via PubMed och Cinahl, som båda innehåller ett brett 

antal tidskrifter i områden kring medicin, omvårdnad och hälsa. Polit och Beck (2016) 

bekräftar dessa databaser som lämpliga inom ämnet omvårdnad. Författarna till 

föreliggande studie hade kunnat söka artiklar i databasen PsycInfo för att få ett större 

underlag till resultatet då denna databas innefattar många tidskrifter inom psykologi och 

beteendevetenskap. Postpartum depression användes som sökord i kombination med 

orden feelings, motherhood och experience som slutligen resulterade i totalt nio 

lämpliga artiklar som besvarade studiens syfte och frågeställningar. För att få ett brett 

perspektiv av PPD valdes artiklar från flera länder samt att deltagande kvinnor inte 

begränsades till en viss ålder. Endast kvalitativa studier användes för att få en mer 
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detaljerad beskrivning av upplevelsen av tillståndet och för att begränsa urvalet. Vid 

artikelsökning valdes en begränsning på fem år för att få fram den senaste forskningen 

samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Då författarna till föreliggande studie 

har svenska som modersmål kan detta ha bidragit till misstolkningar av texterna. 

Troligtvis fanns det även lämpliga artiklar på andra språk som författarna inte behärskar 

vilket bidrog till en ofrivillig begränsning av artikelurvalet. För att underlätta 

granskningen av materialet lästes artiklarna individuellt av båda författarna och texten 

färgkodades efter olika kategorier för att finna mönster, likheter och skillnader. För att 

besvara studiens frågeställningar gjordes två tabeller vilket möjliggjorde en struktur och 

överblick över artiklarnas innehåll.  

 

4.4 Kliniska implikationer samt förslag på fortsatt forskning 
Författarna ville med denna litteraturstudie beskriva mödrars upplevelse av PPD. Valet 

av område gjordes för att lyfta ett viktigt ämne då tillståndet inte bara påverkar 

mammans hälsotillstånd utan även barnets utveckling och samspelet föräldrarna 

emellan. Tillståndet PPD kan medföra allvarliga komplikationer såsom 

förlossningspsykos och ökad suicidrisk. Ämnet är stigmatiserat och ett stort mörkertal 

tycks finnas, sjuksköterskan och annan vårdpersonal spelar här en viktig roll både för att 

diagnostisera och behandla. Erfarenhet och kunskap är viktiga komponenter för 

sjuksköterskan i mötet med dessa patienter, en individanpassad omvårdnad är av största 

vikt. Mödrar, men även deras partner bör få information om PPD under och efter en 

graviditet för att tidigt kunna härleda depressiva symtom. Författarna till föreliggande 

studie anser att det finns mycket forskning inom mödrars upplevelse av PPD, däremot 

ses en kunskapslucka gällande sjukvårdspersonals identifiering av mödrar som mår 

dåligt. Användandet av EPDS kan med fördel utvecklas och förbättras för att fånga upp 

fler kvinnor i ett tidigt skede. Forskning bör även riktas mot den behandling som finns 

att tillgå idag, där det bl.a. finns en tabu kring användandet av antidepressiv medicin.  

 

4.5 Slutsats 
Tiden som nybliven förälder kantades av skuld, skam och förtvivlan av att det inte blev 

som de tänkt sig. Samhällets och deras egna förväntningar på att denna tid skulle vara 

förgylld med en guldkant förminskade inte dessa negativa känslor. Stigmat kring 

psykisk ohälsa försvårade kvinnornas öppenhet kring att tala om sitt mående och 

sökandet efter hjälp. Närståendes stöd, blev för den sjuka mamman betydelsefullt, både 
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gällande hjälpsökningsprocessen och vägen tillbaka till ett stärkt välbefinnande. I mötet 

med sjuksköterskan betonas vikten av empati och förståelse för att mamman ska känna 

sig bekräftad och våga dela med sig av sina känslor och tankar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

5. Referenslista 
*Abraham-Smith, K. & Keville, S. (2015). The influence of women's perceived 

entitlement to have postnatal depression on the disclosure process. British Journal of 

Midwifery, 23(12), ss. 854–860. Doi: 10.12968/bjom.2015.23.12.854   

 

Bendix, M. & Blomdahl, M. (2016). Behandling av depression och ångestsyndrom 

under graviditet och amning. Läkemedelsverket. [2017-09-19]  

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och 

sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Behandling_av_depression_och_ang

estsyndrom_under_graviditet_och_amning.pdf 

 

*Boath, E. H., Henshaw, C. & Bradley, E. (2013). Meeting the challenges of teenage 

mothers with postpartum depression: overcoming stigma through support. Journal of 

Reproductive & Infant Psychology, 31(4), ss. 352–369. Doi: 

2048/10.1080/02646838.2013.800635 

 

*Coates, R., Ayers, S. & De Visser, R. (2014). Women's experiences of postnatal 

distress: a qualitative study. BMC Pregnancy & Childbirth, 14(359), ss. 11–14. Doi: 

10.1186/1471-2393-14-359 

 

Davies, B. R., Howell, S. & Jenkins, M. (2003). Early detection and treatment of 

postnatal depression in primary care. Journal of Advanced Nursing, 44(3), ss. 248–255. 

Doi: /10.1046/j.1365-2648.2003.02799.x/pdf 

 

Egedius, H. (2006). Termlexikon i psykologi och psykiatri. Lund: studentlitteratur AB. 

 

Gauthreaux, C., Negron, J., Castellanos, D., Ward-Peterson, M., Castro, G., Rodríguez 

de la Vega, P. & Acuña, J. M. (2017). The association between pregnancy intendedness 

and experiencing symptoms of postpartum depression among new mothers in the United 

States, 2009 to 2011: A secondary analysis of PRAMS data. Medicine, 96(6), ss. 1–6.  



 

22 
 

Doi: 10.1097/MD.0000000000005851 

 

Habel, C., Feeley, N., Hayton, B., Bell, L. & Zelkowitz, P. (2015). Causes of women's 

postpartum depression symptoms: Men's and women's perceptions. Midwifery, 31(7), 

ss. 728–734. Doi: 2048/10.1016/j.midw.2015.03.007 

 

*Haga, S. M., Lynne, A., Slinning, K. & Kraft, P. (2012). A qualitative study of 

depressive symptoms and well-being among first-time mothers. Scandinavian Journal 

of Caring Science, 26(3), ss. 458–466. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00950.x  

 

*Hannan, J. (2016). Older mothers´ experiences of postnatal depression. British Journal 

of Midwifery, 24(1), ss. 28–36. Doi: 2048/10.12968/bjom.2016.24.1.28  

 

Happell, B. (2008). The importance of clinical experience for mental health nursing – 

Part 1: Undergraduate nursing students’ attitudes, preparedness and satisfaction. 

International Journal of Mental Health Nursing, 17(5), ss. 126–132.  

Doi: 10.1111/j.1447-0349.2008.00555.x 

 

*Henshaw, E. J., Durkin, K. M. & Snell, R. J. (2016). First-time parent´s shared 

representation of postpartum depressive symptoms: A qualitative analysis. Social 

Science & Medicine, 160, ss. 102–110. Doi: 10.1016/j.socscimed.2016.05.025 

 

*Highet, N., Stevenson, A. L., Purtell, C. & Coo. S. (2014). Qualitative insights into 

women's personal experiences of perinatal depression and anxiety. Women and Birth, 

27(3), ss. 179–184. Doi: 10.1016/j.wombi.2014.05.003 

 

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014). Stockholm: svensk sjuksköterskeförening. 

[2017-09-18] 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf  

 



 

23 
 

Kim, T. HM., Connolly, J. A. & Tamim, H. (2014). The effect of social support around 

pregnancy on postpartum depression among Canadian teen mothers and adult mothers 

in the maternity experiences survey. BMC Pregnancy and Childbirth, 14(162), ss. 1–9. 

Doi: 10.1186/1471-2393-14-162 

 

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., & Skaug, E-A. (2005). Om Omvårdnad. I 

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (red.) Grundläggande omvårdnad 1. 

Stockholm: Liber AB, ss. 13–27. 

 

Lanes, A., Kuk, J.L. & Tamim, H. (2011). Prevalence and characteristics of Postpartum 

Depression symptomatology among Canadian women: a cross-sectional study. BMC 

Pregnancy and Childbirth, 11(302), ss. 1–9. 

Doi: 10.1186/1471-2458-11-302 
 

Letourneau, N., Tryphonopoulos, Panagiota D., Duffett-Leger, Linda., Stewart, 

Miriam., Benzies, Karen., Dennis, Cindy-Lee. & Joschko, Justin. (2012). Support 

Intervention Needs and Preferences of Fathers Affected by Postpartum Depression. 

Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 26(1), ss. 69–80. Doi: 

2048/10.1097/JPN.0b013e318241da87  

Lindefors, N. & Andersson Forsman, C. (2014). Regionalt vårdprogram- psykisk 

sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod. Stockholm: Stockholm läns 

landsting. [2017-09-18] 

http://www1.psykiatristod.se/Global/Psykiatristod/Bilagor/RVP_GravDepp_webb.pdf 

 

Maeve, M. K. (2014). Postpartum depression theory. I Alligod, M. R. & Tomey, A. M. 

(red.) Nursing theorists and their work. St. Louis, Missouri: Elsevier/Mosby, ss. 672–

687. 

 

*Montgomery, P., Mossey, S., Adams, S. & Bailey, P. H. (2012). Stories of women 

involved in a postpartum depression peer support group. International Journal of 

Mental Health Nursing, 21(6), ss. 524–532. Doi: 10.1111/j.1447-0349.2012.00828.x 

 



 

24 
 

*Patel, S., Wittkowski, A., Fox, J. R. E. & Wieck, A. (2013). An exploration of illness 

beliefs in mothers with postnatal depression. Midwifery, 29(6), ss. 682-689.  

Doi: 10.1016/j.midw.2012.06.012  

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Rush, P. (2010). The Experience of Maternal and Child Health Nurses Responding to 

Women with Postpartum Depression. Maternal Child Health Journal, 16(2), ss. 322-

327. Doi: 10.1007/s10995-010-0688-2 

 

Shorey, S., Wai-chi Chan, S., Seng Chong, Y. & He, H-G. (2015). Perceptions of 

primiparas on a postnatal psychoeducation programme: The process evaluation. 

Midwifery, 31(1), ss. 155–163. Doi: 10.1016/j.midw.2014.08.001 

 

Skärsäter, I. (2014). Förstämningssyndrom. I Skärsäter, I. (red.) Omvårdnad vid psykisk 

ohälsa- på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 99–123. 

 

Snell, I. (2014). Vårdrelationer- en filosofisk belysning. I Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) 

Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 

439–464. 

 

Socialstyrelsen (2016). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20405/2016-12-6.pdf 

[2017-05-24] 

 

Socialstyrelsen (2017). Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning. 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2017-4-13-kunskapsstod.pdf 

[2017-05-18] 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Värdegrund för omvårdnad. [2017-09-18] 



 

25 
 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf  

 

Tatano Beck, C., Gable, R. K., Sakala, C. & Declercq, E. R. (2011). Postpartum 

Depressive Symptomatology: Results from a two-Stage US National Survey. Journal of 

Midwifery and Women's Health, 56(5), ss. 427–435. DOI: 10.1111/j.1542-

2011.2011.00090.x 

 

WHO (2017). Depression. [2017-05-30] 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/  

 

Yelland, J., Sutherland, G. & Brow, S. J. (2010). Postpartum anxiety, depression and 

social health: findings from a population-based survey of Australian women. BMC 

Public Health, 10(771), ss. 1–11. Doi: 10.1186/1471-2458-10-771 

 

Wickberg, B. (2016). Depression hos nyblivna mammor och screening med EPDS. 

Rikshandboken barnhälsovård. [2017-09-18] 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Psykisk-halsa/Depression-hos-nyblivna-

mammor-och-screening-med-EPDS-Psykisk-halsa/  

 

Wickberg, B. & Hwang, P. (2003). Post Partum Depression – nedstämdhet och 

depression i samband med barnafödande, Stockholm, Statens folkhälsoinstitut. [2017-

09-18] 

https://www2.sahlgrenska.se/upload/PVTV%20S%C3%B6dra%20%C3%84lvsborg/BH

V%20i%20S%C3%B6dra%20%C3%84lvsborg/Dokument%20o%20rutiner/2003-59-

Post-partum-depression%20(1).pdf  

 

1177 Vårdguiden (2017). Depression i samband med att du får barn. [2017-09-15] 

https://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Forlossningsdepression/#section-8 

 



 

 

 
Bilaga 1. 
Tabell 2. Resultatöversikt 
 

Författare  Syfte  Resultat  

Abraham-Smith, K.  
Keville, S. 
 
 

Att få en detaljerad 
granskning av 
deltagarnas livsvärld - 
deras erfarenheter av 
tiden före erkännande av 
sitt mående, deras 
känslor av dessa 
erfarenheter. 

Resultatet fokuserar på tiden före mammorna erkände sin dåliga mående och presenteras i olika 
kategorier. Beslut om huruvida mamman ska avslöja sitt mående-tar upp stigma och fördomar. 
Mammans rätt att få diagnosen PPD- denna underrubrik belyser hur relationella och sociala 
kontextuella faktorer informerade deltagarnas om PPD. Deltagarna beskriver sig inte må 
tillräckligt dåligt för att söka hjälp, “de finns de som mår sämre”.  
 

Boath, E. H.   
Henshaw, C.  
Bradley, E. 
 
 

Att få fram och 
undersöka upplevelsen 
hos tonårsmödrar med 
PPD med fokus på deras 
upplevelse av att vara 
tonårsmamma; behovet 
av stöd, där stöd och 
utbildning potentiellt kan 
ges av vårdpersonal eller 
kamrater. 

Resultatet delades in i fyra teman: Stigma och uppfattningen av att dömas, socialt och 
professionellt stöd, kunskap och information samt hinder för att nyttja stöd.  
Tonårsmammorna upplevde att folk i omgivningen såg ner på och dömde dem just för att de var 
unga mammor, alltså dåliga mammor. Undanhöll sina postnatala problem för rädsla över att 
barnet skulle tas ifrån dem. Betydelsen av stöd och deltagande i olika stödgrupper med 
likasinnade.   
 
 



 

 

Coates, R.  
Ayers, S.   
De Visser, R. 

Att undersöka hur 
kvinnor upplevde 
postpartumdepression 
känslomässigt under 
första året efter 
barnafödande.  

Studien betonar vikten av att uppmärksamma psykologiska processer som skuld och 
distansering hos nyblivna mammor. Resultatet presenteras i fyra underrubriker: Leva med en 
oförglömlig början-mammors upplevelser av första dagarna som förälder. Relationen med 
vården- mammans erfarenhet av sin kontakt med vården. Den nya chocken- tar upp upplevelsen 
av förändringar och utmaningar med att ha fått ett barn. Möta nya stödbehov- mammans 
upplevelse av behov av stöd.  
Vidare belyser studien mammans upplevelse av skuld och anpassningssvårigheter samt att stöd 
från vården är av stor betydelse. 
 

Haga, S. M.   
Lynne, A.  
Slinning, K. 
Kraft, P.  
 

Att få insikt i varför vissa 
kvinnor upplever 
övergången till 
moderskap så emotionellt 
betungade att de känner 
sig deprimerade, medan 
andra känner sig tillfreds 
efter barnafödande. 

I resultatet urskönjas tre huvudteman: Personligt tillvägagångssätt - kontrollerat vs. avslappnat, 
socialt stöd och amning.   

 
Mödrarna upplever behov av socialt stöd och kontroll av situationen, beskriver individuella 
förberedelser och förväntningar inför förlossning/moderskap samt amningspress. 
 

Hannan, J. 
 

Att belysa den upplevda 
erfarenheten hos äldre 
förstagångsmammor med 
PPD. 

Ur resultatet framkom sex teman: strävan efter att vara den perfekta mamman, känsla av 
misslyckande, bli dränerad, skam av andras stirrande, känsla av att vara fast och överväldigad, 
känna sig vilse. 
 

Ifrågasättande då sina egna förväntningar på moderskap inte stämmer överens med den senare 
upplevda verkligheten. Stigma, isolering samt förlust av kvinnans personlighet och identitet är 



 

 

några saker som mammorna upplevde. 
 

Henshaw, E.  
Durkin, K.  
Snell, R.  
 

Att undersöka hur par 
kommunicerar om PPD-
symtom. 

Resultatet presenteras i två underrubriker How bad is it och What should we do about it? Under 
den första rubriken beskrivs mammors och pappors bild av diagnosen PPD kontra mammornas 
faktiska upplevelse. Den andra rubriken tar upp hur föräldrarna hanterar situationen och behovet 
av stöd.  
 

Highet, N.  
Stevenson, A. L. 
Purtell, C.  
Coo, S. 
 

Att få insikt i kvinnors 
erfarenhet av postnatal 
depression och ångest, de 
faktorer som bidrar till 
dessa symptom och 
sammanhang där de 
utvecklas. 
 

Resultatet bildade två huvudkategorier förlust och frustration. Tre teman bidrog till detta: 
förändringar och besvikelse gällande moderskap och graviditet samt erfarenhet av depressiva 
symtom och ångest.  
 

Montgomery, P.  
Mossey, S.  
Adams, S.  
Bailey, P. H. 
 
 

Att beskriva hur kvinnor 
i en stödgrupp pratade 
om hur det är att leva 
med PPD.  

Resultatet presenteras i tre underkategorier: Att vara sjuk- där beskrivs kvinnornas subjektiva 
upplevelse av sin sjukdomssituation. En känsla av hopplöshet och att känna sig bedövad. Att 
vara mamma-mammornas upplevelse av just detta. Hälsa, sömn, rutiner osv. En önskan om att 
få må bra igen. Att mobilisera-upplevelser av vad som hjälpte kvinnorna att återhämta sig och 
må bättre igen.  
 

Patel, S. 
Wittkowski, A. 
Fox, J. R. E. 
Wieck, A. 
 
 

Att undersöka 
sjukdomsövertygelsen 
hos kvinnor med 
postnatal depression och 
att föreslå en lämpligt 
hälsofrämjande modell. 

Resultatet bildade sex huvudkategorier: ouppfyllda förväntningar, identifiering av livsstressorer, 
beteckningskonflikt, antidepressiva: det minsta av två onda, förlust om tid och osäker framtid.  
 
Förminskning av känslor och upplevelser, skuld, förlust av kontroll, psykosociala faktorer, 
stigma, ambivalens över antidepressiva medel, inte bra nog och rädsla för framtiden är några 
teman som framkommer i studien.  
 

 



 

 

Bilaga 2.  
Tabell 3. Metodologisk översikt 
  

Författare Titel Ansats 
och 
design 

Urvalsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Abraham-Smith, K.  
Keville, S.  
 
Publiceringsår: 
2015, Storbritannien  
 
 

The influence of 
women’s perceived 
entitlement to have 
postnatal 
depression on the 
disclosure process. 
  

Kvalitativ 
ansats.  
Explorativ 
design.  

Antal: Fem kvinnor.  
 
Ålder: 29–40 år. 
 

Deltagarna rekryterades via 
annonser. 

Öppna och expansiva 
intervjuer som varade mellan 
59–151 minuter. Intervjuerna 
ljudinspelades och 
transkriberades.  
 

Tolkningsfenomenologisk 
analys. 
 

Boath, E. H.   
Henshaw, C. 
Bradley, E. 
 
Publiceringsår: 
2013, Storbritannien 

Meeting the challenges 
of teenage mothers 
with postpartum 
depression: 
overcoming stigma 
through support. 
 

Kvalitativ 
ansats 
 

Antal: 15 stycken 
förstföderskor  
 
Ålder: 16–19 år. 
 
Deltagarna skulle ha PPD 
och ha ett barn under 12 
månader. 
 
 

Semistrukturerade 
djupintervjuer som varade 
mellan 40–90 minuter.  
Intervjuerna ljudinspelades 
och transkriberades. 
 
 

Tematisk analys.  
 

Coates, R. 
Ayers, S.   
De Visser, R.  
 
Publiceringsår: 
2014, Storbritannien 

Women’s experiences 
of postnatal distress: a 
qualitative study.  

Kvalitativ 
ansats och 
explorativ 
design 
 

Antal: 17 kvinnor.   
 
Ålder: 23–42 år.  
 
Deltagarna skulle upplevt 
sig må psykiskt dåligt under 

Semistrukturerade intervjuer 
som ägde rum i ett personligt 
möte och/ eller via telefon. 
Intervjuerna varade i 
genomsnitt 43 minuter och 
ljudinspelades samt 

Tolkningsfenomenologisk 
analys 
 



 

 

första året efter 
barnafödande. Rekryterades 
via mödravården. 
  

transkriberades.  
 

Haga, S. M.   
Lynne, A.  
Slinning, K.  
Kraft, P.  
 
Publiceringsår: 
2012, Norge 
 

A qualitative study of 
depressive symptoms 
and well-being 
among first-time 
mothers. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
 

Antal: 12 förstföderskor.  

Ålder: 25–44 år.  

Deltagarna rekryterades 
genom annonser på olika 
barnkliniker i Oslo. 

Semistrukturerade 
djupintervjuer. Intervjuerna 
varade mellan 90–120 och 
ägde rum hemma hos 
respektive kvinna.  
Intervjuerna ljudinspelades 
samt transkriberades.  
 

Tematisk analys  
 
 
 
 

Hannan, J. 
 
Publiceringsår: 
2016, Storbritannien 
 
 

Older mothers’ 
experiences of 
postnatal depression.  
 

Kvalitativ 
ansats.  
 

Antal: Fyra 
förstagångsmödrar  
 
Ålder: 30–35 år.  
 
Rekryterades via olika 
hemsidor för PPD-
stödorganisationer. 
 

Djupintervjuer, som utfördes 
i två omgångar med ett 
mellanrum på 4–6 månader.  
 
Intervjuerna ljudinspelades 
samt transkriberades  
 
 

Fenomenologisk analys. 

Henshaw, E. 
Durkin, K.  
Snell, R.  
 
Publiceringsår: 
2016, USA  

First-time parents’ 
shared representation 
of postpartum 
depressive symptoms: 
A qualitative analysis. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
Explorativ 
design.  
 

Antal: 39 föräldrar.   
 
Ålder: 23–42 år.  
 
Deltagarna rekryterades 
slumpmässigt från en större 
grupp på 300 personer där 
alla hade skattat högt på 
EPDS vid ett privatsjukhus i 

Semistrukturerade intervjuer 
med båda föräldrarna var för 
sig. 30–70 min.  
 
Intervjuerna ljudinspelades 
och transkriberades.   
 
 

Temaanalys. 
 



 

 

Ohio. 
 

Highet, N. 
Stevenson, A. L.  
Purtell, C.  
Coo, S.  
 
Publiceringsår: 
2014, Australien 

Qualitative insights 
into women's personal 
experiences of 
perinatal depression 
and anxiety 
 

Kvalitativ 
ansats.  
Beskrivan
de design.  

Antal: 28 kvinnor.  
 
Ålder: De flesta under 35 år.  
 
Deltagarna rekryterades från 
hela Australien, som själva 
säger sig upplevt PPD och/ 
eller ångest. 
 

Djupintervjuer 90–120 min. 
Intervjuerna ljudinspelades 
och transkriberades.  
 

Tolkande fenomenologisk 
analys 
 

Montgomery, P.  
Mossey, S.  
Adams, S.  
Bailey, P. H. 
 
Publiceringsdatum: 
2012, Kanada  

Stories of women 
involved in a 
postpartum depression 
peer support group. 

Kvalitativ 
ansats. 
Etnografis
k design.  
 

Antal: Sju deltagare.  
 
Ålder: 18–30 år.  
 
Deltagarna rekryterades från 
en stödgrupp som de själva 
sökt till för hjälp med PPD. 
 

Gruppintervjuer med 
deltagarna som följdes av 
enskilda semistrukturerade 
intervjuer med tre av 
kvinnorna. Skriftligt material 
i form av 
dagboksanteckningar 
användes också. Intervjuerna 
ljudinspelades. 
 

Systematisk berättande analys. 
 

Patel, S. 
Wittkowski, A. 
Fox, J. R. E.  
Wieck, A. 
 
Publiceringsår: 
2012, Storbritannien  

An exploration of 
illness beliefs in 
mothers with postnatal 
depression.  
 

Kvalitativ 
ansats.  
 

Antal: 11 deltagare som 
diagnostiserats med 
depression under 
graviditeten och/eller efter 
barnafödandet. Skattar över 
10 på EPDS. 
 
Rekryterades via två 
mödravårdsinstanser.  

Semistrukturerade intervjuer 
som varade mellan 45–83 
minuter.  
 
Intervjuerna ljudinspelades 
och transkriberades samt 
korta minnesanteckningar av 
mötet utfördes. 
 

Konstant jämförelseanalys.  



 

 
 

 


