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Sammanfattning. 

Bakgrund: Att bli förälder är en av de största förändringarna i livet och uppfattas som 

en glädjefull upplevelse i de flesta kulturer. För vissa kvinnor blir den första tiden efter 

en förlossning istället en tid då de känner sig oroliga, nedstämda och känslomässigt 

labila. Dessa känslor brukar vara övergående och försvinna inom några veckor. Men för 

många kan nedstämdheten övergå i förlossningsdepression. På grund av skuld och skam 

undviker många att söka hjälp och därmed förblir deras depression oftast 

odiagnostiserad Syfte: Att beskriva mödrars upplevelse av Postpartum depression samt 

att beskriva hur de upplevde mötet med vårdgivare. Metod: Examensarbetet gjordes 

som en litteraturstudie uppbyggd på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes, med begränsningarna peer-

reviewed, max 10 år, tillgänglig via HiG. Huvudresultat: De vanligaste upplevelserna 

som mödrar kände var skuld och oro över att något skulle hända barnet. 

Sjuksköterskans attityd gentemot kvinnorna var av stor vikt för huruvida de kände sig 

trygga nog att berätta om deras tankar och känslor. En förhoppning mödrarna hade var 

att sjuksköterskan skulle ta upp förlossningsdepression, och på det sättet skulle 

mödrarna våga öppna sig. På grund av detta så hade mödrarna en önskan om att få träffa 

en och samma sjuksköterska. Slutsats: Ökad kunskap om PPD till den allmänna 

sjuksköterskan kan snabbare ge mödrar den vård de behöver. Det första mötet med 

vården blir en viktig del om kvinnorna ska känna trygghet. Sjuksköterskan bör ha en 

god kunskap och ett empatiskt bemötande om relationen mellan dom ska bli stärkt. 

 

Nyckelord: Mödrar, Postpartum depression, Upplevelser 
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Abstract 

Background: Becoming a parent is one of the major changes in our lives. It is, in most 

cultures, perceived as a joyful experience. For some motherhood can instead become a 

time when they feel anxious, depressed and emotionally labile. These emotions 

normally pass over a period of a few weeks. But for some this turns into a postpartum 

depression. The guilt and shame often turns people away from seeking help and 

therefore the depression goes undiagnosed. Purpose: To describe the maternal 

experience of being affected by a postpartum Depression and describe how they 

experienced the meeting with caregivers. Method: The thesis work was done as a 

literature study built on 13 scientific articles, all with qualitative approach. The database 

Cinahl, PubMed and PsycINFO were used, with the restrictions peer-reviewed, Max 10 

years, available via HiG. Mainresult: The most commonfeelings were guilt and 

concern that something might happen to the child. The nurse's attitude was of great 

importance to whether the mothers felt confident enough to share their thoughts and 

feelings. The mothers hope was that the nurse would bring up postnatal depression, and 

by doing so the mothers would dare to open up more about their own feelings. Because 

of this, the mothers wished to meet with the same nurse every time. Conclusion: In 

order to give women suffering from postnatal depression the best possible care, nurses 

need more knowledge in the field. Women avoid seeking help as they usually do not 

know where to turn and therefore it is important that the first meeting with the nurse 

will make women feel safe. Mothers want the nurse to have an empathetic attitude to 

create a safe environment. With knowledgeable caregivers, the relationship between 

them and the mothers will be strengthened. 

Keywords: Mother, Postpartum depression, Experience 
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1. Introduktion: 

Att bli förälder är en av de största förändringarna i våra liv, men det är inte alltid förenat 

med lycka. Efter en förlossning kan den nyblivna modern utsättas för känslomässiga 

upplevelser. Många mödrar är sårbara under denna tid och en lättare nedstämdhet som 

kallas för baby blues kan drabba den nyblivna modern. Detta förekommer hos kvinnor 

över hela världen. Symtom för detta brukar vanligen komma under det tredje eller fjärde 

dygnet efter förlossning. Denna nedstämdhet kan komma och gå, men försvinner 

vanligen efter en till en och en halv vecka. Det är när denna nedstämdhet fortgår som 

man bör vara observant då modern kan var på väg in i en djupare depression (Coates, 

Ayers & deVisser 2014; Mårdh 2013). Om en depression uppstår, och inte skulle gå 

över eller bli värre, så kan det vara ett tecken på förlossningsdepression/postpartum 

depression (PPD). Detta är något som kan behöva behandlas då det är ett allvarligt 

tillstånd och orsakar mödrarna stort lidande. Ungefär 10–15% av mödrar i världen 

förväntas att utveckla PPD av någon form Prognosen för ett snabbt tillfrisknande blir 

högre ju tidigare en diagnos ställs. (Haga, Lynne, Slinning, Kraft 2011; Schytt 2009). 

1.1 Symtom och riskfaktorer vid postpartum depression.                                    

Symtomen brukar komma successivt och då vanligen inom de tre första månaderna efter 

förlossning. Men det kan även dröja så länge som upp till mellan 6–12 månader 

postpartum innan symtomen utvecklas (Coates et al 2014; Schytt 2009). Symtom och 

tecken på en PPD är inte lika hos alla men några tecken kan vara att man saknar energi 

och intresse för sin omgivning och att vardagen känns trist och grå.  Depressionen kan 

leda till att man tröstäter och i samband med det går upp i vikt, eller så försvinner 

matlusten helt och då minskar vikten istället (Coates et al 2014). Vid en allvarlig PPD 

kan depressiva vanföreställningar utvecklas samt även ge fysiska symtom i form av 

exempelvis: obstipation, håravfall, kalla extremiteter, muntorrhet och torr hy (Schytt 

2009).  Man har sett att PPD är vanligare hos omföderskor än hos förstföderskor, även 

vanligare bland mödrar med prematura barn. Kvinnor med svår PMDD (Premenstruell 

dysforisk störning) löper också ökad risk för att utveckla en PPD (Björklund 2009; 

Mårdh 2013). Om förlossningsupplevelsen blivit svår, att vara ensam mor utan socialt 

nätverk eller har en problematik i förhållande med sin partner och depression i tidigare 

anamnes visar sig även det vara riskfaktorer som är utmärkande för PPD (Björklund 

2009). 
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1.2 Fäders upplevelser 

De flesta studier om PPD utgår från mödrars perspektiv, även om partnern också kan 

påverkas. Fäder tenderade att inte prata om sina tillstånd i form av “depression” utan 

använde istället termer såsom “stress” och “skuld” och att deras fysiska och psykiska 

tillstånd påverkades då de försökte att hålla ihop familjen (Beestin, Hugh-Jones, Gough 

2014). I artikeln skriven av Edhborg, Carlberg, Simon, och Lindberg (2016) 

rapporterade fäderna att de 3–6 månader postpartum kände att de inte riktigt hade 

kontroll. De kände sig maktlösa och detta på grund av osäkerhet samt bristande 

kunskap. Fäder som beskrev den första tiden efter förlossningen “som att vara i en 

bubbla” hade ofta också känslan av att känna sig låsta och isolerade. Precis som mödrar 

hade fäder också, en rädsla av att något skulle hända det nyfödda barnet. Och det var 

även en omställning för män precis som för kvinnor att bli förälder. 

1.3 Hur påverkas barnet? 

Den första viktiga anknytningen mellan mor och barn kan ta skada då en deprimerad 

mor inte orkar ta hand om sitt barn (Skärsäter 2014). När anknytningen till barnet 

påverkas så kan även moderns vilja till att amma och sköta sitt barn påverkas negativt. 

Om moderns depression blir långvarig eller fördjupas så kan det ge ökad risk för 

negativa effekter på barnets utveckling. Vilket längre fram kan leda till negativa effekter 

för barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling under de första levnadsåren, 

problem som även kan kvarstå längre upp i åldrarna. Även sociala problem, 

aggressionsproblem och uppmärksamhetsproblem låg bakom mönster på barn 

(Closa-Monasterolo et al 2017; Mårdh 2013). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hugh-Jones%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24499008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gough%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24499008
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1.4 Vårdperspektiv och EPDS (Edinburgh postnatal depression scale)  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) ska sjuksköterskan främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Yrket innebär ett livslångt 

lärande och ansvar för att upprätthålla kompetensen. Att ge vård till de som är i behov 

av det ska vara det primära för sjuksköterskan i hens professionella ansvarsområde.   

Många utav nyblivna mödrar med PPD söker inte hjälp utav vården på grund av bland 

annat skuld och skamkänslor. Detta gör att deras sjukdom blir som oftast oupptäckt och 

därmed odiagnostiserad (Schytt 2009).  För att sjuksköterskan lättare ska kunna 

upptäcka mödrar med eventuellt depressiva symtom finns ett självskattningsformulär 

som kallas Edinburgh postnatal depression scale (EPDS). Det består av tio påståenden 

om moderns stämningsläge de senaste sju dagarna som kvinnan själv ska fylla i. Varje 

svar poängsätts och summan på hela skalan varierar från minimum 0 till maximum 30 

poäng. Den här skalan mäter intensiteten i de depressiva symtomen och ju högre siffror 

desto mer ökar intensiteten (Wickberg 2016).  

I studien av Vik, Aass, Willumsen & Hafting (2009) framkommer att EPDS är ett 

användbart verktyg för att kunna utföra ett bättre arbete när man följer upp mödrars 

mentala hälsa. För att genomförandet skulle bli så bra som möjligt ansåg vårdgivarna att 

processen skulle ske gradvis på deras villkor och att det fanns en vårdkedja för att kunna 

erbjuda mödrarna den hjälp som de själva inte kunde erbjuda alla gånger. EPDS gav 

vårdgivarna en ökad trygghet i sin roll. De kände sig mer säkra när de mötte mödrar och 

kände att de inte längre behövde fundera över eller vara misstänksamma angående 

mödrarnas mentala hälsa.  

Det ifyllda EPDS-formuläret öppnade upp för en kommunikation, annars svåra ämnen 

och smärtsamma känslor att tala om. Man kunde, tillsammans med mödrarna, gå 

igenom formuläret för att försöka hitta ett sätt för coping så att dom på så sätt skulle 

kunna gå vidare i livet. Det betonades att verktyget skulle användas för alla mödrar och 

inte bara för de med riskfaktorer.                                                                           
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1.5 Hendersons behovsteori 

Alla vårdtagare har olika behov av vård och denna teori går ut på att påvisa vilken form 

av vård individen är i behov av oavsett vilken diagnos eller behandling det gäller. 

Henderson menar att sjuksköterskan ska skapa en relation till patienten och lära känna 

hen väl. På så vis ska sjuksköterskan lättare kunna sätta sig in i patientens situation och 

lättare kunna förstå vad hen behöver. (Pokorny 2012). 

Utifrån vilken situation som patienten befinner sig i ska sjuksköterskan hjälpa patienten 

med dessa behov. Henderson såg sjuksköterskans roll som att hjälpa individer att uppnå 

oberoende i förhållande till utförandet av aktiviteter som kan bidra till deras hälsa eller 

återhämtning efter sjukdom. Henderson menade att då patienten inte längre själv klarar 

av att utföra vissa behov, så kliver sjuksköterskan in med stödjande och ersättande 

åtgärder. Sjuksköterskans uppgift blir att hjälpa och utföra de åtgärder som patienten 

själv hade gjort, om hen var i stånd att kunna utföra dem (Pokorny 2012). 

1.6 Problemformulering 

Forskning visar att 10–15% av nyblivna mödrar uppvisar tecken på eller har en 

depression. Det är vanligt förekommande men ofta odiagnostiserat då dels mödrarna 

inte vågar söka hjälp, dels för att allmänsjuksköterskan saknar kunskap om tecken på 

PPD. Om en depression blir långvarig så kan det innebära negativa följder för kvinnans 

hälsa, men också samspelet mellan modern och barnet, så att barnets utveckling på lång 

sikt påverkas. För att främja hälsa bör sjuksköterskan, enligt Hendersons behovsteori, 

arbeta förebyggande, våga skapa en relation med vårdtagaren och lära känna denne väl. 

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården kommer att möta kvinnor som drabbats av 

PPD. Genom att dessa kvinnor får berätta om sina upplevelser av PPD, så ökar det 

sjuksköterskans förståelse för mödrarna, och därmed ökar kunskapen i vilket stöd som 

dessa mödrar behöver.                                       
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1.7 Syfte:                                                                                                                        

Hur mödrar upplever postpartum depression och mötet med vården. 

1.8 Frågeställningar: 

Hur upplever mödrar postpartum depression? 

Hur upplever mödrar med PPD mötet med vården? 

2. Metod 
2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategier   

För att få så stor bredd som möjligt på sökningarna så använde författarna 

databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed. Cinahl och PubMed är två nätbaserade 

databaser för sjuksköterskor inom omvårdnad. PsycINFO är en databas för psykologisk 

forskning. För att få svar på studiens syfte användes följande sökord; *postpartum 

depression *Postnatal distress *help seeking *mother *experience *nursing care 

*women.  Booleska sökoperatörer “AND” användes också till sökningarna, med det så 

visas de artiklar som innehåller kombinationer av söktermerna (Polit & Beck 

2012).  Författarna begränsade sökningen genom att inkludera artiklar som var; 

tillgängliga via HiG bibliotekets databaser, publicerade år 2009–2019 för att få relevant 

och aktuell forskning, skrivna på engelska, samt peer-reviewed, det vill säga granskade 

av jämlika forskare för att få en säkrare och mer tillförlitlig källa (Polit & Beck 2012). 

Ytterligare två artiklar inkluderades genom manuell sökning. Se tabell 1 
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Tabell 1, Utfall av databassökningar 

Tabell:1     

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Valda artiklar, 
exklusive 
dubbletter 

 PsycINFO Hig. Peer reviewed. 
10 år. 2019-08-28 

Postpartum depression AND 
Help seeking AND Experience 
AND Mother 

11 1 

PsycINFO Hig. Peer reviewed. 

10 år. 2019-09-04 
Postpartum depression AND 

nursing care AND mothers 
Experience 

73 2 

PubMed Hig.10 år 2019-09-05 Postnatal distress AND 
woman's experience 

136 1 

Cinahl Hig Peer reviewed. 10 

år 2019-09-06 
postpartum depression AND 

mothers experience AND 
seeking help 

17 3 

Cinahl Hig. Peer reviewed. 
10år 2019-09-09 

Postpartum depression AND 
mothers experience AND 

nursing care 

27 2 

Cinahl Hig. Peer reviewed. 
10år 2019-09-09 

Postpartum depression AND 
womens experience AND 

nursing care 

25 2 

Manuell 
sökning 

Hig. Peer reviewed. 
10år 2019-09-09 

relevans för syfte, 
inklusionskriterier samt 
frågeställning 

 
2 

Valda artiklar: 13 
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 2.3 Urvalskriterier:                                                                                   

Inklusionskriterier: Artikeln skulle svara på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Det skulle vara en kvalitativ studie. Artikeln skulle innehålla en etisk 

granskning eller vara godkända av en etisk kommitté. Deltagarna skulle också ha blivit 

etiskt korrekt behandlade då ämnet berör kvinnors hälsa och är därmed ett känsligt 

ämne (Polit & Beck 2012). Vid studien skulle mödrarnas barn leva samt vara friska och 

de skulle ej vara prematurt födda.  

 Exklusionskriterier: Systematiska litteraturstudier och artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna och inte svarade på litteraturstudiens syfte. Artiklar där mödrar 

hade haft en tidigare depression, läkemedelsbehandling eller hade fått prematura barn 

exkluderades också, då det kunde vara andra orsaker till depressionen. Kvantitativa 

studier exkluderades. 

2.4 Urvalsprocessen: 

Författarna läste titlar på 289 artiklar. 200 av dom ansåg författarna ej vara relevanta för 

syftet och exkluderade även de som var fjärrlån eller ej vetenskapliga. I de 89 artiklar 

som återstod läste författarna abstract och där exkluderades 26 stycken artiklar som 

ansågs vara från vårdens synvinkel. Resultat lästes på de 63 artiklar som var kvar och 

48 utav dom svarade ej på litteraturstudiens samtliga inklusionskriterier och föll därmed 

bort. Kvar var 15 artiklar där metod och resultat lästes och översattes till svenska av 

båda författarna. Då översättning hade gjorts på samtliga artiklar exkluderades 4 stycken 

då de hade ett medicinskt syfte. Slutligen valdes 11 stycken artiklar ut till 

litteraturstudien, 7 stycke från CINAHL, 3 stycken från PsycINFO samt 1 från PubMed. 

Se figur 1.  

Författarna använde sig utav en relevans- och kvalitetsbedömning på de 13 artiklarna 

som valdes ut för att säkerhetsställa att de var relevanta för föreliggande litteraturstudies 

syfte.  

Via relevansbedömningen (se bilaga 1) så kunde det urskiljas om till exempel design 

och undersökningsgrupp i den inkluderade studien var relevanta för litteraturstudiens 

syfte. Författarna ansåg att alla 13 artiklar hade medelhög till hög relevans.  
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Kvalitetsgranskningen (se bilaga 2) innehöll en metodisk kontroll av de inkluderade 

artiklarnas uppbyggnad, vilket gav författarna vägledning att se om till exempel metod-, 

resultat och diskussionsavsnitt var tydligt beskrivna. Samtliga 13 artiklar, ansåg 

författarna, ha en hög eller medelhög kvalitet och inkluderades därmed i 

litteraturstudien. 

 

 

 

Figur 1 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna började med att skriva ut de valda artiklarna som de sedan läste och 

sammanfattade.  Markerat med understrykningspenna det som var av relevans för den 

aktuella litteraturstudiens syfte i artiklarnas resultatdelar vilket enligt Aveyard (2019) är 

en bra metod i början av arbetet.  

Författarna läste artiklarna enskilt och diskuterade sedan sinsemellan om hur artiklarna 

uppfattades och sammanställde även likheter samt skillnader i artiklarnas resultatdel.  

289 artiklar.

200 ansågs ej vara 
relevanta för syfte, var 

fjärrlån eller icke 
vetenskapliga.

89 artiklar återstod. 
Abstact lästes på 

samtliga. 

26 artiklar exkluderades 
då de ansågs vara från 

vårdens synvinkel.

63 artiklar återsod. 
Resultat lästes på 

samtliga. 

48 artiklar exkluderades 
som ej svarade på 

samtliga av 
litteraturstudiens 

inklusionskriterier. 

15 artiklar återstod. 
Metod och resultat 

lästes och översattes av 
författarna. 

4 artiklar exkluderades 
då de hade ett 

medicinskt syfte och var 
därmed ej relevanta.

11 artiklar återstod där 
samtliga ansågs vara 

relevanta till 
litteraturstudien. 

Manuell sökning som 
inkluderade ytterligare 

två artiklar. 

Totalt 13 stycken 
artiklar inkluderas i 

studien. 
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Polit och Beck (2012) skriver att data ska analyseras flera gånger så att forskaren ska bli 

insatt i ämnet och säkerställa dess riktighet. Samtidigt som författarna diskuterade 

artiklarna fylldes två översiktstabeller i, som visade en metodologisk översikt och en 

resultatöversikt. Se tabell 2 och tabell 3.  

Författarna sorterade upp artiklar utifrån vad de berörde inom ämnet. Författarna 

använde post-it lappar där de skrev ned nyckelord och det relevanta i de olika artiklarna 

på, detta för att kunna se olikheter och likheter. Författarna strök under tillämpliga delar 

med olikfärgade pennor för att lättare kunna identifiera teman (Polit & Beck 2012) och 

kom på så sätt fram till 4 rubriker med tillhörande subkategorier för studiens resultat. 

2.6 Forskningsetiska överväganden: 

Författarna har i examensarbetet varit objektiva, ej fabricerat fakta och har ej plagierat 

någon annans text eller arbete. Resultatet från de utvalda artiklarna redovisas oavsett om 

författarnas åsikter stödjer dem eller inte. (Polit & Beck 2012).  
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3. 
Resultat.                                                                                                      
     

Denna litteraturstudie är baserad på 13 artiklar med kvalitativ ansats och varierande 

design. Samtliga artiklar hade som syfte att beskriva litteraturstudiens syfte, som är 

mödrars upplevelse av en postpartum depression och deras möte med vården. Resultatet 

från artiklarna visas löpande text under kategorierna “Att bli mor - en roll du inte kan fly 

ifrån”, “Sinnesstämning” “Att söka hjälp” och “Mötet med vården”. Av dessa så skapades 

subkategorierna: förväntningar och upplevelser av att bli mor, förödande konsekvenser 

till följd av PPD, rädsla, skuld och skam, hembesök som behandling, information och 

kommunikation. Studierna har utförts i följande länder: Sverige. Finland, Norge, Kina, 

Australien, Kanada, England och USA. 

3.1 Att bli mor - En roll du inte kan fly ifrån 
3.1.1 Förväntningar och upplevelser av att bli mor  

Något som ofta förekommer i artiklarna är att kvinnorna med PPD kände en känsla av 

uttömdhet som en följd av emotionell och fysisk utmattning.  Många beskrev att det 

fanns så mycket som skulle vara “rätt” gällande moderskapet och det inte alltid gick att 

uppfylla. Att dom försökte hålla fasaden uppe för att inte andra skulle se eller uppleva 

dem som misslyckade eller annorlunda jämfört med andra mödrar (Coates, Ayers, 

deVisser 2014; Bilszta, Ericksen, Buist, Milgrom 2010; Vik & Hafting 2012).  

Kvinnor med PPD beskrev känslan som att deras självförtroende hade försvunnit och att 

negativa tankar förstörde deras dagar med barnet. Vissa dagar kom de inte ur sin 

pyjamas och de hade (heller) inte duschat på länge. Deras personliga hygien blev allt 

sämre, och därmed bleknade deras sociala liv och kontakten med vänner uteblev. Detta 

var något som kvinnorna saknade (Vik & Hafting 2012). En annan sak som många 

kvinnor med PPD hade gemensamt var att de inte längre kände igen sig i sin roll som 

nybliven mor. De hade en känsla av att något fattades, men de kunde inte säga vad det 

var. De var förväntansfulla och tänkte att detta skulle bli en lycklig tid när ett barn kom 

in i familjen. Det var en känsla som aldrig infann sig, men det var svårt att sätta fingret 

på vilken känsla det var, när de inte förstod hur det skulle kännas.  
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Många kvinnor pekade på den stora skillnaden mellan hur förväntningarna inför att bli 

förälder var och hur de faktiskt kände. De kände att de förlorat kontrollen över livet som 

det brukade vara (Coates et al. 2014; Bilszta et al 2010). 

När förväntningarna på moderskapet inte stämde överens med verkligheten så blev 

mödrarna ofta nedstämda och kände sig misslyckade. Det förekom beskrivningar av 

livet, som att man spelade en roll, en karaktär som gjorde allt rätt. Det lektes och 

pratades med barnet, men under tiden kändes det inte som att det var de själva som 

gjorde detta vilket ingav en känsla av onaturligt. Som att de stod utanför sin kropp och 

tittade på sig själv medan dagarna kom och gick (Coates et al. 2014).  

3.2 
Sinnesstämning.                                                                                         
                   
3.2.1 Förödande konsekvenser till följd av PPD 

Mödrarnas känslor för barnet varierade mellan kärlek, likgiltighet, avsky och hat. De 

ansåg att det var bebisens fel att de kände sig värdelösa och förändrat deras 

familjerelation. Detta kunde leda till tankar om att skada barnet (Vik & Hafting 2012; 

Tammentie, Paavilainen, Tarkka, Kurki-Åstedt 2009). Vissa mödrar i studien av Wai-

Chi Chan, Williamson, McCutcheon (2009) beskrev att livet hade varit så bra om det 

inte vore för den nyfödda bebisen och att de hade tankar på att hoppa ut genom fönstret 

med sin bebis i famnen. Dessa tankar kom när deras ångest var som värst och bebisen 

inte ville sluta gråta. I samma studie beskrevs också att det var (just) kärleken och 

omtanken till barnet som hindrade dem från att sitt liv. Då man ändå visste att barnet var 

beroende av dem. 

3.2.2 Rädsla             

Något som mödrar med PPD hade gemensamt var en ständig oro och rädsla över att 

något skulle hända deras barn. Kvinnorna vaknade ofta på nätterna för att gå upp och se 

efter så att barnet andades då plötslig spädbarnsdöd var något de fruktade. Det beskrevs 

som att de var alldeles för oroliga även under dagtid och kunde inte passa på att vila 

medan deras barn sov (Vik & Hafting 2012; Thomas, Scharp, Paxman 2014).  
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Denna ständiga brist på tillräckligt med sömn gjorde kvinnorna frustrerade. Något som 

kvinnorna i Gao, Chang, You, Li (2009) studie beskrev som att känna sig ”tömd” då de 

aldrig fick en hel natts sömn. 

Även Rädslan att de skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk blev ibland riktigt 

skrämmande och påtagligt för vissa mödrar som kände bävan av att inte kunna skydda 

sitt barn (Wai-Chi Chan et al 2009). 

 3.2.3 Skuld och skam 

Något som ofta framkom i artiklarna var att skammen över att inte känna sig som en 

tillräckligt bra mor var en känsla som låg över dem hela tiden och mödrarna med PPD 

kände att de inte fick någon hjälp från vården. Många mödrar kände (också en) stor 

press från sjuksköterskorna att amningen skulle fungera. Trots att mödrarna inte hade 

någon ork kvar så fortsatte sjuksköterskorna att prata om hur viktigt det var med 

näringen i bröstmjölken och att ge ersättning på flaska inte alls var lika bra (Tammentie 

et al 2009; Vik & Hafting 2012; Wai-Chi Chan et al 2009).  

Om en förlossning inte hade gått som dessa kvinnor hade hoppats på så växte en känsla 

av skuld fram. Kvinnorna visste inte riktigt varför dessa känslor fanns där, eller vem de 

lade skulden på, men att det som oftast hade att göra med att det blev ett akut kejsarsnitt 

där kvinnorna inte visste vad som hade hänt under förlossningen. Många utav dessa 

kvinnor fick heller inte veta vad som hade skett under kejsarsnittet och det växte en 

frustration i dem när ingen berättade något då de frågade. Upplevelsen och 

uppfattningen av att inte haft kontroll under förlossningen gjorde att mödrarna ville få 

tillbaka kontrollen via amningen och att den skulle fungera perfekt (Coates et al. 2014). 

Något som beskrevs av vissa mödrar var att deras PPD utlöste en slags paranoia och att 

man blev fast i tron om att något var fel med barnet. Detta trots att man besökt olika 

läkare som efter undersökning inte hittat något fel, fanns ändå en ständig känsla av 

skuld. Exempel som ger inblick på både emotionella och psykologiska konsekvenser 

som en PPD kan ge (Thomas, Scharp, Paxman, 2014). 
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3.3 Att söka hjälp 

Anledningen till att dessa mödrar med PPD oftast inte sökte hjälp var att de inte visste 

vart de skulle vända sig, känslan av skam och att de inte riktigt vill erkänna det som 

upplevdes som ett nederlag för dem (Woolhouse, Brown, Krastev, Perlen & Gunn 2009; 

Foulkes 2011; Slade et al 2010; Coates et al 2014). 

I studien av Woolhouse et al (2009) framkom det att en stor del av kvinnorna inte visste 

att de hade en depression och därför sökte de heller inte hjälp. Det framkommer också 

att en stor del av kvinnorna ej kontaktat vården och en del hade inte pratat med en enda 

om deras mående. Mödrarnas egen uppfattning om varför de inte sökte hjälp var att de 

trodde att detta kommer att gå över, att de kunde hantera det själva eller att det var en 

”normal” föräldrastress. Det var även vanligt att kvinnorna skämdes över sina tankar 

och känslor och inte hade hittat någon som de kände sig bekväma nog att prata med.   

Ett stort hinder till att inte söka hjälp var känslan av skam över att berätta om sin 

mentala ohälsa. En kvinna uttryckte att hon var rädd för vad hennes man och hennes 

svärföräldrar skulle tycka. Att dom kanske skulle anse henne inte göra ett bra jobb som 

mor.  Ett annat hinder var också att många vårdgivare ville erbjuda antidepressiva 

läkemedel som en enkel lösning för deras depression och inte erbjuda någon annan form 

av hjälp. Mödrarna satte sig starkt emot detta då ett sådant läkemedel skulle hindra dem 

från att kunna fortsätta amma, vilket i vissa fall var den kontakt de hade som mest med 

sitt barn. Då valde man hellre att inte söka någon hjälp alls (Foulkes 2011). I studien av 

Slade et al (2010) framkommer att en del kvinnor valde att indirekt söka hjälp genom 

sitt barn, att dom började med att ta upp något kring barnet som bekymrade dem för att 

sedan komma in på sitt eget mående. Medan många andra kvinnor sökt hjälp på inrådan 

av närstående. Det som dock upplevdes som svårt att ta steget till hjälpsökning var 

främst att man inte riktigt ville erkänna för sig själv att man behövde hjälp, med känslan 

av misslyckande som konsekvens. 
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3.4 Mötet med vården 
Något som framkom som en negativ upplevelse av mötet med vården var att det ofta var 

olika sköterskor man fick träffa vid de olika vårdtillfällena (Tammentie et al 2009; 

Slade et al 2010). Det fanns aldrig någon tid till att bygga upp ett förtroende med någon 

och för en nybliven mor, dessutom med depressiva symtom, var det önskvärt att finna 

en kontinuitet i mötet med vården. Det upplevdes jobbigt att behöva beskriva sin 

mentala ohälsa gång på gång. Sjuksköterskan tog inget aktivt initiativ till att fråga om 

moderns mående utan det var upp till henne själv att ta upp det. Det var också önskvärt 

att få till ett längre besök så att tiden till att tala om sin livssituation räckte till 

(Tammentie et al 2009). Vissa kvinnor beskrev att det till största del berodde på 

sjuksköterskans bemötande, hur mötet med vården upplevdes. En del kvinnor kände att 

de fått en positiv upplevelse av mötet som tex genom hembesök eller att sjuksköterska 

uppmuntrat dem att ringa när helst behovet av att få tala med en sjuksköterska uppstod. 

I samma studie framkom även negativa upplevelser av vården. Då mödrar beskrev hur 

deras sjuksköterska visste om deras svårigheter, men att de ändå fick lite hjälp 

alternativt ingen hjälp alls. Upplevelser av att känslorna avfärdades och att det menades 

bero på att de nyligen blivit mor beskrevs av en del mödrar (Slade et al 2010). I studien 

av Skoog, Berggren & Kristensson Hallström (2019) framkom att en del mödrar med 

PPD var lite avvaktande till att prata om sitt mående. Detta då de fått höra att 

socialtjänsten kunde komma och hämta barnet om de fick reda på att den ena föräldern 

inte mådde bra psykiskt. Ett annat hinder för att tala om negativa känslor var just skam- 

och skuldkänsla över att inte vara tacksam nog. Även om det i de flesta fall upplevdes 

en god relation med sjuksköterskan, så ville man inte tynga hen ytterligare genom att 

tala om sitt mående, ifall sjuksköterskan upplevdes som stressad. Mödrar med PPD som 

har en annan härkomst än landet de vistas i beskriver hur de tidigare inte pratat om 

mental ohälsa i någon form. Att det inte var brukligt i deras kultur och att det blev en 

utmaning för dem. När de mötte sköterskor som ställde frågor om just mödrarnas 

mående fick de känslan av att bli bekräftad som individ och inte bara som mor. Det kom 

dock som en överraskning att sköterskan visade intresse för dem också och inte bara 

intresse för barnen vid besöken. En annan positiv upplevelse var att bli erbjuden 

screening för PPD, även om dom ibland inte förstod riktigt varför den skulle göras. 
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3.4.1 - Hembesök som behandling 

Något som mödrar med PPD verkligen uppskattade var hembesök av sjuksköterskan 

som behandling, då det skapade en större trygghet till följd av kontinuitet (Rossiter, 

Fowler, Mcmahon & Kowalenko 2012; Turner, Chew-Graham, Folkes, Sharp 2009).  

I studien av Rossiter et al (2012) har mödrarna fått genomgå ett program som baserats 

på hembesök av sjuksköterskan som behandlingsmetod. Många av mödrarna i denna 

studie hade upplevelsen av skuld och otillräcklighet som mor. Dessa mödrar 

poängterade vikten av den goda relationen med sjuksköterskan som i sin inställning 

aldrig var dömande eller nedlåtande och i denna behandlingsmetod skattades även 

kontinuiteten med sjuksköterskan högt. Regelbundna inplanerade besök gjorde att 

mödrarna sig mer trygg, samt vetskapen om att det var en och samma sjuksköterska som 

skulle komma. En annan trygghet med detta program var att mötena alltid skedde i 

mödrarnas hemmiljö. För en deprimerad mor kan steget vara långt till att ta sig utanför 

hemmets väggar med sitt barn för att bege sig till en vårdinrättning.  

En del kvinnor beskrev hembesöken som den enda situationen där de känt att det 

verkligen kunde prata om sin situation och om sitt mående. Att det var vid dessa 

tillfällen som dom själva fått avgöra vad som skulle samtalas om. De kunde förutom 

deras erfarenhet av livet som mor även samtala om livet i stort, såsom relationen med 

deras respektive och anhöriga (Turner et al 2009). 

 

3.4.2 Information och kommunikation 

Många nyblivna mödrar kände att de inte hade tillräckligt med kunskap och färdigheter 

inom barnomsorg. De visste till exempel inte om barnet var sjukt då hen grät eller om 

hen bara hade sovit dåligt. Därav såg de sig själva som inkompetenta och dåliga mödrar. 

En del läste böcker om hur man tog hand om ett barn, men av dom fick de ännu mer 

ångest då det stod i böckerna att barn gråter för att de kan vara sjuka (Gao et al 2009).  

Hur väl kvinnorna kände till PPD varierade mycket i studien av Slade et al (2010). Allt 

från att de kände sig ha blivit väl informerade om tillståndet och fått god förståelse till 

att inte fått någon information alls och därmed kände sig förvirrade inför PPD. Det var 

svårt att veta om man hade en depression eller om man hade en så kallad Baby blues.  
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För mödrar med annan härkomst än landet de vistas var PPD ofta något som de inte 

visste existerade, just på grund av att mental ohälsa inte var något man talade om i deras 

hemland. När det kommer till kommunikation med språkförbistringar används det oftast 

en tolk. Detta upplevdes väldigt varierande av mödrarna, men om en tolk användes så 

föredrog de att tolken var en kvinna för att känna sig mer trygg i att tala om sitt mående 

(Skoog, Berggren & Kristensson Hallström 2019). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med studien var att dels beskriva mödrars upplevelser av PPD och dels deras 

möte med vården. En vanligt förekommande beskrivning av upplevelser som framkom i 

studierna bland mödrar med PPD var att de kände rädsla, skuld och oro över att något 

skulle hända med deras barn. Resultatet visade att mödrarna anklagade sig själva när 

förväntningarna de haft under graviditeten inte uppfylldes och att konsekvenserna av att 

göra något fel kändes katastrofalt. Känslorna gentemot barnet pendlade mellan motvilja 

och kärlek och en del mödrar hade haft tankar om att skada barnet. Då ångesten tog över 

för vissa av dessa mödrar så kände en del att det inte fanns någon annan utväg än att ta 

sitt eget liv. Även när det gått så långt så sökte vissa mödrar ändå inte hjälp, med rädsla 

för att barnet skulle tas ifrån dem. Det visade sig vara svårt för mödrarna att veta vart 

någonstans de skulle vända sig. Dessutom fanns en önskan att sjuksköterskan hade en 

förståelse för olika kulturer i sitt bemötande. I resultatet framkom särskilda utmaningar 

och svårigheter för mödrar med annan kulturell bakgrund och annat språk.  
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4.2 Resultatdiskussion 

I de flesta kulturer så uppfattar man barnafödande som en stor och glädjefylld 

upplevelse (Skärsäter 2014). De största utmaningarna för mödrar med PPD visade sig 

vara personliga behov, hushållssysslor och att få tillräckligt med sömn. Många mödrar 

upplevde att hela moderskapet blev svårare än vad de hade förväntat sig (Negron, 

Martin, Almog, Balbierz, Howell 2012; Vik & Hafting 2012). Skillnaden mellan mödrar 

utan en PPD diagnos och mödrar med PPD är att de inte klarar av dessa upplevelser i 

lika stor utsträckning då de tyckte att bara en sak som att komma ur sängen varje dag 

var en stor vinst (Negron et al 2012). Det man även kan se är hur många av dessa 

mödrar i de studier författarna tagit del av försöker hålla upp en fasad om att var 

lyckliga, som en del mödrar beskriver som att ta på sig en mask (Röseth, Binder & Malt 

2011; Coates et al. 2014; Vik & Hafting 2012; Bilszta et al 2010). Därav anser 

litteraturstudiens författare att kunskapen om PPD måste öka inom sjuksköterskans 

profession vilket kan förankras i Hendersons behovsteori. För att kunna möta dessa 

mödrar på ett bättre sätt menar Henderson att sjuksköterskan bör eftersträva en god 

relation för att kunna sätta sig in i patientens situation. Pokorny (2012) beskriver också 

hur Henderson menar att till sjuksköterskans ansvarsområde tillhör att tillgodose 

patientens grundläggande behov för att på så sätt se till att hen tillfrisknar samt 

återvinner självständigheten, detta genom att ständigt försöka förstå patientens 

grundläggande behov, såväl fysiska som emotionella. 

Känslor av skam och skuld vid PPD är återkommande i resultatet. Där mödrar känt en 

press från sjuksköterskan vilket i sin tur resulterat i skamkänslor över att inte vara 

tillräckligt bra (Tammentie et al 2009; Vik & Hafting 2012; Wai Chi-Chan et al 2009).                                     

I en studie av Röseth, Binder & Malt (2011) framkommer det mer om just känslan av 

skam och skuld hos mödrar med PPD. Ofta handlar det om just känslan att inte vara 

tillräckligt bra som mor, om hur andra runt omkring ska uppfatta dem som mödrar.                                   

Trots att skam till synes verkar vara en av de vanligaste känslorna så uttrycker mödrarna 

även en känsla av viss inkompetens i sin modersroll.  
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Då till exempel modern, av olika anledningar, inte kunde amma sitt barn. Här kände 

många mödrar en stor press från sjuksköterskan att det var det enda alternativet för 

barnet att få i sig den näring som behövdes och att ersättning inte var ett alternativ 

(Coates et al 2014; Vik & Hafting 2012).  Även här så ligger det i sjuksköterskans 

ansvarsområde att ha mer information att kunna ge så att inte amning blir en utlösande 

faktor för PPD. Detta gäller även då mödrarna själva bestämt att de inte vill amma, av 

till exempel erfarenheter med tidigare barn, därför måste sjuksköterskorna bli bättre på 

att förstå dessa mödrar och stötta i deras beslut (Brown, Rance & Bennett 2015).  

I resultatet framkom även olika anledningar till varför mödrar med PPD valde att inte 

söka hjälp samt vad för hjälp de hade önskat. De anledningar som oftast angivits för att 

inte söka hjälp var: *Det går över av sig själv, *Normal föräldrastress, *Att de kunde 

hantera det själva och *Känslan av skuld/skam (Woolhouse et al 2009; Foulkes 2011; 

Coates et al 2014). Detta är något som även Boath, Henshaw & Bradley 2013; Stone et 

al 2010; Skoog, Berggren, Kristensson Hallström 2019 lyfter fram. I dessa tre studier 

framkommer även rädslan över att deras barn ska tas ifrån dem om de nämner att de mår 

psykiskt dåligt. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade på en önskan hos mödrar med PPD att 

sjuksköterskan kom hem till dem. I kvinnornas hemmiljö känner de sig mer bekväma 

och tryggare och mötet med sjuksköterskan känns mer personligare. Där har mödrarna 

känt att det funnits tid att prata ordentligt om det som känns jobbigt (Rossiter et al 2012; 

Turner et al 2009; Slade et al 2010). Det som tidigare inte varit så framträdande är att 

samtalsgrupper med mödrar som fått sina barn under samma tidsspann känts som 

hjälpfullt vissa gånger, då det fått mödrarna med PPD att ta sig utanför hemmet (Haga, 

Lynne, Slinning & Kraft 2011; Boath, Henshaw & Bradley 2013). Det har även 

framträtt som önskvärt att få en längre tid inbokad när man ska träffa en sjuksköterska 

för att just känna att tiden räcker till (Tammentie et al 2009).      

Det är viktigt att veta hur man ska bemöta olika kulturer när det gäller psykisk ohälsa, 

då man i en del andra kulturer inte pratar om just psykisk ohälsa. Att drabbas av en PPD 

är inget man vill erkänna då det i tex afrikanska kulturer anses vara en svaghet. Det 

framkommer i studien av Missal, Clark & Kovaleva (2016) att vissa kvinnor beskriver 

att man i deras hemland inte ser så mycket av stress eller depressioner.  
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De beskriver också hur man upplevs vara svag om man uppvisar nedstämdhet eller 

ledsamhet. Just den känslan av skam framkom också i studien av Skoog, Berggren & 

Kristensson Hallström (2019). Där framkom också vikten av tolk och kroppsspråk vid 

bemötandet. I Skoog, Berggren & Hallström (2017) beskriver sjuksköterskor vikten av 

att skapa en förtroendeingivande och tillitsfull relation med mödrarna framförallt när 

språkförbistringar råder. Däremot så är sjuksköterskornas upplevelse av tolk inte så bra. 

De ansåg att tolken kunde bli lite för vänskaplig med mödrarna och att det i sin tur 

medförde att mödrarna inte riktigt ville berätta om sitt mående. Medan mödrarna i 

Skoog, Berggren & Kristensson Hallström (2019) gärna hade tolk ifall denne var av 

samma kön. Författarna av föreliggande litteraturstudie anser, att utefter den 

kompetensbeskrivning som finns i Hendersons behovsteori är det av stor vikt för 

sjuksköterskan att skapa en god relation med patienten och bygga upp ett förtroende. 

Detta för att all information mödrarna och sjuksköterskorna sinsemellan ska nå fram på 

ett så gott sätt som möjligt, så att ingen information blir förbisedd (Pokorny 2012). 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva mödrars upplevelser av PPD och deras möte 

med vården. Författarna valde en beskrivande design. Polit och Beck (2012) skriver att 

kvalitativa studier är det bästa sättet att få fram information om människors upplevelser 

och att resultatet med en litteraturstudie speglar den senaste forskningen. Genom att 

beskriva mödrars upplevelser görs litteraturstudien mer trovärdig och tillförlitligt, 

likafullt finns det brister med kvalitativa studier då resultatet kan vara svår att dra 

slutsatser på alla människor från. Författarna ansåg att, även om antalet deltagare oftast 

är låg i en kvalitativ studie, så kan det vara både en styrka och svaghet då det i första 

hand handlar om att få mer kunskap om människors specifika upplevelser än att dra 

allmänna slutsatser. Detta kan ske även med ett fåtal deltagare.  

I sökningarna användes tre databaser vilket kan anses som en fördel för att hitta mer 

variation på vetenskapliga artiklar med relevant syfte. Sökningen hade en begränsning 

till högst tio år gamla sökträffar, förlusten där kan vara att man har gått miste om äldre 

artiklar som kunde varit relevanta men vinsten är att litteraturstudien bygger nu på 

aktuell forskning. Författarna valde att undvika eventuella kostnader(fjärrlån) som 

därmed kan ha medfört förlorad information. Då urvalet av artiklar skulle göras så läste 
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författarna rubriker och abstract, vilket kan ses som en fördel om den valda artikeln 

svarar mot arbetets syfte eller informationen som fanns i abstractet. En möjlig svaghet 

blir då att artiklar som svarat på syftet exkluderats på grund av mindre bra rubriker eller 

abstract. Ytterligare en svaghet skulle kunna vara att relevanta artiklar föll bort på grund 

av inklusionskriterierna som dels var att artiklarna endast skulle vara skrivna på 

engelska. Ett flertal artiklar stämde överens med litteraturstudiens inklusionskriterier där 

de gemensamma var att mödrarna hade fött friska levande barn och hade blivit 

diagnostiserade med PPD.  Gemensamt exklusionskriterie var att artiklarna ej handlade 

om läkemedelsbehandling. Detta styrker litteraturstudiens trovärdighet.  

Polit & Beck (2012) rekommenderar att författarna ska läsa artiklarna på varsitt håll för 

att inte påverka varandra utan först få en egen uppfattning av artiklarnas innehåll. 

Författarna diskuterade innehållet i artiklarna och var medvetna om eventuella 

feltolkningar då alla artiklar var skrivna på engelska. Vissa stycken översattes till 

svenska då författarna ej ville att feltolkningar skulle förekomma då det kan bli en 

svaghet med litteraturstudien. Författarna har under arbetets gång varit så objektiva som 

möjligt för att inte riskera fått in egna tolkningar i resultatet. Det har inte heller 

förekommit plagiering, fabricering eller förfalskning i litteraturstudien då detta anses 

som oredlighet inom forskning (Polit & Beck 2012). Författarna anser att trovärdigheten 

i litteraturstudien ökar då studierna kom från 8 olika länder och visar att PPD är ett 

globalt problem som existerar i många olika kulturer i stora delar av världen. Däremot 

kan det vara en nackdel då det finns olika synvinklar i kulturen. 

4.4 Kliniska implikationer 

Författarna till studien anser att det är viktigt att det finns information på olika språk och 

eventuellt tolk tillgängliga dygnen runt till dessa mödrar.  

Författarna anser även att resultatet i denna litteraturstudie kan lägga en grund för 

nyutexaminerade sjuksköterskor så att de kan förstå livssituationen för dessa mödrar 

och kunna upptäcka PPD i tid. Framförallt att börja fråga hur mödrarna mår och inte 

bara kolla så att barnet mår bra.   
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Med denna litteraturstudie så vill författarna skapa en bättre kunskap om hur patienter 

som diagnostiserats med PPD upplever sin diagnos, samt om stöd och hjälp de fått från 

vården. Det inte bara barnmorskan eller BVC som möter dessa mödrar utan även 

allmänsjuksköterskan möter dessa mödrar allt oftare på olika vårdinstanser, så det är av 

stor vikt att hen också ökar sin förståelse och får en bredare kunskap om PPD.   

Författarna av föreliggande litteraturstudie anser att sjuksköterskor behöver mer 

utbildning om patientgruppen så att de kan ge en bättre och mer tydlig information så att 

mödrar med PPD kan få en sådan bra vårdupplevelse som möjligt. De kvinnor, av annan 

härkomst än landet de vistas i, som inte kan språket så bra kan med lätthet missförstå sin 

situation och tro att sjuksköterskan ska ta barnet ifrån henne.  

4.5 förslag på fortsatt forskning:  

Författarna av föreliggande litteraturstudie tycker att det behövs en forskning för att 

“fånga upp” de mödrar som redan under graviditeten ligger i riskzon för att utveckla PPD. 

Det författarna även fick fram var att det heller inte är helt ovanligt att fäder också kan 

utveckla PPD. Även detta tycker författarna är något som behöver beaktas och att 

sjuksköterskor bör veta om när de möter en familj. Författarna har även sett att hembesök 

varit till stor hjälp för mödrar med PPD och tycker att det är något som borde forskas 

vidare på, om ett speciellt mobilt team skulle kunna var till hjälp. 

4.6 slutsats 

Många kvinnor har en bild över hur livet som nybliven mor kommer att bli. När denna 

bild inte speglar sig i verkligheten så kan mödrarna känna skuld och skam och känna sig 

som en misslyckad förälder. Många utav dessa kvinnor lider i tysthet då de inte vet vart 

de ska vända sig, inte anser sig fått tillräcklig information om PPD eller känner sig dåligt 

bemött av sjuksköterskan. Vikten av att sjuksköterskan kan ge en bra och tydlig 

information om PPD har blivit än mer större genom det mångkulturella samhälle vi idag 

lever i. Hur man kan bemöta olika kulturer då alla inte talar om psykisk ohälsa på samma 

sätt. 
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Findings of a qualitative 

study 

Kvalitativ design 

med en 
fenomenologisk 

ansats 

10-15 nyblivna mödrar som fått 

höga poäng på EPDS skalan. 

in-depth semistrukturerade 

intervjuer 

an immersion/ crystallisation 

analysing approach 

Woolhouse, H., 

Brown, S., Krastev, A., 

Perlen, S., Gunn, J. 

2009, Australien 

 

Seeking help for anxiety 

and depression after 

childbirth: results of the 

maternal health study 

prospective 

pregnancy cohort 

study 

 

Engelskpratande förstföderskor 

över 18 år.  

Frågeformulär, enkäter och 

telefonintervjuer 

jämförande data där  
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Tabell 3 

författare Syftet med studien Resultat 

Bilszta, J., Ericksen. J., 

Buist, A., Milgrom, J 

Att utforska australiska kvinnors upplevelse hur deras 

depression påverkade deras förmåga att söka hjälp. Även 

vilken sorts hjälp de sökte efter, och hur de upplevde 

attityder från hälso och vårdpersonal, vänner och familj samt 
hur allmänheten påverkade den behandling de sökte efter. 

Resultatet visar att attityder utifrån, såsom vänner och familj, påverkade dessa 

kvinnor om de skulle söka hjälp eller inte. Även det första mötet med vården 

påverkade om kvinnorna ville öppna sig och prata om sina känslor och tankar, eller 

om de skulle fortsätta vara tysta och försöka att klara sig själv. 

Chan Wai-Chi, S., 

Williamsson, Victoria., 

McCutcheon, H. 

Syftet med studien är att beskriva mödrars upplevelse och 

känslor av att leva med PND alt PPD. 

I den här studien framkommer många motsträviga känslor. Känslor man inte ska ha 

som nybliven mor. Man känner sig fångad i sin depression och att man inte har 

någonstans att fly. Skuldkänslor över att man inte kan ta hand om sitt barn och inte 

heller hushållet. 

 Coates, R., Ayers, S., 
deVisser, R. 

  

  

 Ta reda på hur kvinnor med ppd mår och känner sig samt 
hur dom upplever sin kontakt med vården. 

 Att leva med en “ovälkommen start” när man precis har blivit mor. Känslorna hos 
mödrar vid postpartum depression samt hur dom upplevt sin kontakt med vården. 

Många av kvinnorna har känt sig felbehandlade och/eller ignorerade av vården. Detta 

har mödrarna relaterat till att det varit kort om personal samt att tiden som behövts 

för hjälp inte funnits. Man har känt att en dialog inte funnits och att de inte blev 

hörda. Ingen som frågade hur de mådde och blev heller inte likställda vid beslut. Vid 

positiva upplevelser har det inneburit att man funnit en stödjande relation med en 

specifik vårdgivare. 
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Foulkes, M 

 

Syftet med studien var att försöka hitta ett sätta att få 
kvinnor, som upplever symtom på ppd,att söka sig till vården 

och inte bara ignorera dom.     

 

Kvinnorna upplevde att deras symtom på mental ohälsa inte togs på allvar eller 

ignorerades oavsett vilken vårdgivare de besökte under graviditeten. Eftersom 
kvinnorna inte var intresserade av att få en läkemedelsbehandling så drog de sig för 

att söka hjälp, då de trodde att antidepressiva skulle skrivas ut. Man gav som förslag 

att en mor med ppd borde följas under en längre tid för att vårdgivaren verkligen 

skulle få hela bilden av moderns mentala hälsa. Något som skulle underlätta för dem 

att söka hjälp skulle vara att få träffa en SSK som såg helheten - det fysiska, psykiska 

och emotionella. Någon de kunde bygga upp ett förtroende och ha en öppen dialog 

med. De ansåg också att screening för depression under graviditet skulle ingå precis 

som tex. screening för diabetes. Kvinnorna i studien kände att de kunde genom 

information börja återfå den modersinstinkt som dom inte haft under sin ppd.  

Gao, L-l., Wai-chi, S., 

You, L., Li, X 

 

Att beskriva kinesiska förstföderskors upplevelse av 

postpartum depression 
Tre stycken större teman: ”Känsla av tomhet” där mödrarna upplever fysisk och 

känslomässig utmattning. ”Känsla av att vara misslyckad” Mödrarna känner sig som 

en dålig förälder. “dissonans” där mödrarna kommer i konflikt med svärmor om 

kinesiska traditioner.  

Rossiter, C., Fowler., 

C., McMahon, C & 

Kowalenko N 

Nyblivna mödrar med höga poäng i EPDS som får genomgå 

ett “program” som går ut på att sjuksköterskan gör 

hembesök. 

Kvinnorna i studien är nöjd med tillvägagångssättet. De ser deras möte med vården 

hemma som extra positivt då det gör att dom känner sig mer trygga samt att det blir 

en kontinuitet, vilket gör att förtroendet ökar. 

Skoog, M., Berggren, 

V., Hallström 

Kristensson, I.  

Att ta reda på hur mödrar som inte talar landets språk 

upplever kontakten med vården vid ppd. 

Dessa kvinnor som kommer från annan kultur än västerländsk är oftast inte van vid 

att prat om hur dom faktiskt mår. Här beskriver kvinnorna i studien att dom känt sig 

väl bemötta av vården. Att sjuksköterskan inte bara har brytt sig om barnet utan även 

sett och brytt sig om modern. Kvinnorna kände sig också lugna i mötet med 

sjuksköterskan, att hon kunde se tecken på PPD som de själva inte hade tänkt som 

tecken på just PPD. Att de heller inte blev särbehandlad pga deras härkomst. 



Anna-Carin Hedblom 

Jenny Forsell Eriksson 

 

 

7 

 

Slade, P. Morrell, J., 

Rigby, A., Ricci, K., 
Spittlehouse, J. 

Brugha, S T. 

 Att göra en djupgående undersökning hos nyblivna mödrar, 

hur de kunnat identifiera och hantera deras symptom på ppd 
genom att blivit erbjuden och accepterat hjälp från 

hälsovården. 

Nyblivna mödrar hade som oftast en uppfattning att hälsobesöken handlade om att 

“snoka runt” och inte alls skulle vara till hjälp. De trodde inte att de skulle kunna 
relatera känslomässigt med sin vårdkontakt. När de accepterat hjälp så visade studien 

att hälsosamtalen var högt uppskattade och behövliga, speciellt i den gruppen de 

träffade andra mödrar i samma situation. De kvinnor som var missnöjda hade som 

oftast fått en dålig relation med vården från början av sin graviditet.   

Tammentie, T., 

Paavilainen, E., 

Tarkka, M-T., Kurki-

Åstedt, P 

  

 Syftet är att se om folkhälso sjuksköterskor och mödrar med 

postnatal depression har någon samverkan med varandra. 

Detta ur familjens synvinkel 

 Familjen upplevde en besvikelse över att få behöva träffa en ny sköterska vid varje 

träff. Detta gjorde att de fick upprepa allt igen och det var redan svårt för en mor att 

kunna uttrycka hennes känslor/tillstånd. Familjen tyckte även att det var alldeles för 

kort stund träffen varade och att sköterskorna alltför sällan verkligen frågade hur 

modern mådde. Att det var nånting som familjen skulle ta upp annars så kom aldrig 
frågan. Detta gjorde att många mödrar ej vågade berätta eller ljög om att allt var bra, 

då de kände att de inte skulle få någon hjälp iallafall. 

Thomas, J.L., Scharp, 

M.K., Paxman, G.C 

Utforska hur förstföderskor upplever hjälp med ppd i form 

av hemsjukvård 

Hur känslan av skam, skuld och rädsla över att bebisen vill vara mer med någon 

annan än modern påverkar henne som individ. Följder som nervositet, upplevas som 

en dålig mor, sämre hygien och inte visa sig svag. Hur stödgrupper kan hjälpa och att 

inte PPD ska ignoreras.  

 

Turner M, K., Chew-
Graham, C., Folkes, 

L., Sharp, D. 

Att undersöka kvinnors upplevelser av att få behandling för 
sin ppd genom hembesök 

Mödrarna berättar att de inte berättat om sin ppd för vänner eller familj pga känsla att 
de borde hantera dessa känslor och av rädslan att bli “dömd”. Ingen hade heller 

konsulterat vården pga. rädsla att bara få antidepressiva utskrivet, samt pga känslan 

att det borde vara mer passande att de koncentrerade sig på sin nyfödda istället för på 

sig själv. I denna studie har dessa mödrar fått hjälp av att en vårdgivare kommit hem 

till dem och pratat samt lyssnat. 
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Vik, K., Hafting, M Huvudsyftet var att få fram nyblivna mödrars beskrivning av 

ppd. (De ville också upplysa om ett stort gap mellan 
sociologi och medicin) 

Resultatet visar tre punkter som mödrarna upplevde: de hade “tappat bort” sin 

tidigare identitet, förlorat sitt självförtroende och inte alls längre brydde sig om sin 
egna ADL såsom duscha, borsta tänderna eller klä på sig under en hel dag. Dessa 

mödrar var inte förberedda på vad som skulle hända när väl barnet var fött och för en 

del vändes världen upp och ner så de förlorade sitt sociala liv. Kvinnorna kände som 

oftast att de hade svårt att hålla fasaden uppe och ville därför inte gå utanför sitt hem. 

Woolhouse, H., 

Brown, S., Krastev, A., 

Perlen, S., Gunn, J.  

Syftet med studien var att undersöka huruvida nyblivna 

mödrar (själva) tyckte om att söka hjälp med deras 

känslomässiga berg och dalbana efter en förlossning 

Hälften av dessa kvinnor i studien hade sökt någon form av professionell hjälp med 

sina depressiva symtom. De flesta hade vänt sig till mödravårdscentralen där de 

tyckte att hjälpen de fått var bra eller mycket bra.  
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Tabell 4 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    

  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som 
studeras i granskad studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 

  

  

  

  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella syftet*? 
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3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i 

granskad studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

  

  

  

  

    

4. Är granskad studies ansats och design studie 

relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

  

  

  

  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 
inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 

  

  

  

  

    

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie. 

  

Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 
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    Ja, med motiveringen att… Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med motiveringen att… Går ej att 

bedöma, 
med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

  

  

  

  

  

      

Metod 
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2. Är designen lämplig 

utifrån studiens 
syfte? 

  

  

  

  

  

      

3. Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

  

  

  

  

  

      

4. Är deltagarna 

relevanta i 

förhållande till 

studiens syfte? 
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5. Är inklusionskriterier 

och eventuella 
exklusionskriterier 

beskrivna? 

  

  

  

  

  

      

6. Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen 

genomförs beskrivet? 

  

  

  

  

  

      

7. Är metoden för 

datainsamling 

relevant? 
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8. Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 
beskriven? 

  

  

  

  

  

      

9. Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

  

  

  

  

  

      

Resultat 



Anna-Carin Hedblom 

Jenny Forsell Eriksson 

 

 

15 

 

10. Är det resultat som 

redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

  

  

  

  

  

      

Diskussion 

11. Diskuteras den 

kliniska betydelse 

som studiens resultat 

kan ha? 
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12. Finns en kritisk 

diskussion om den 
använda metoden 

och genomförandet 

av studien? 

  

  

  

  

  

  

  

      

13. Är 

trovärdighetsaspekter 

för studien 

diskuterade? 
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