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Abstrakt 

Introduktion                       

Ett allvarligt problem för nyblivna mödrar världen över är risken att drabbas av 

förlossningsdepression som i medicinska termer har namnet Postpartumdepression och 

kan förkortas som PPD. Forskning visar att många kvinnor lider av PPD utan att söka 

hjälp av vården. Det är viktigt att primär, sekundär & tertiärt arbete anpassas efter dessa 

mödrars vårdbehov då diagnosen är ett allvarligt tillstånd om den inte behandlas i tid. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av förlossningsdepression. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie där databasen som användes var Cinahl. Femton 

stycken artiklar grundas studien på och dessa är publicerade ifrån 2009-2020.    

Huvudresultat  

Mödrar som utvecklar PPD lider ofta i tysthet då denna diagnos skapar mycket skuld 

och skam och en känsla av att inte räcka till. Mödrarna beskriver också att 

förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten när det gäller modersrollen. 

Stödet ifrån sjukvården och närstående lyfts fram av mödrarna som mycket viktigt. PPD 

behöver lyftas fram och vården behöver ytterligare kunskap för att fånga upp mödrarna.  

Slutsats 

Mödrarna beskriver känslor av att inte räcka till. De beskriver också att de förväntningar 

som de hade på moderskapet inte stämmer överens med verkligheten. Detta gör att de 

känner sig otillräckliga och upplever skuld och skam över att inte klara den nya rollen 

som moder. Mödrarna beskriver också att stödet ifrån sjukvården och närstående är av 

stor betydelse. 

Nyckelord: Postpartum Depression, Upplevelser, erfarenheter av postpartum depression 

  



 

 

Abstrakt  

Introduction 

A serious problem for new mothers around the world is the risk of suffering from 

postpartum depression, which in medical terms is called postpartum depression and can 

be abbreviated as PPD. Research shows that many women suffer from PPD without 

seeking help from health care. It is important that primary, secondary & tertiary work be 

adapted to the care needs of these mothers as the diagnosis is a serious condition if it is 

not treated on time. 

Purpose: To describe women's experience of childbirth depression. 

Method: Descriptive literature study where the database used was Cinahl. Fifteen 

articles are based on the study and these are published from 2009-2020. 

Main Results 

Mothers who develop PPD often suffer in silence as this diagnosis creates a lot of guilt 

and shame and a feeling of not being enough. The mothers also describe that 

expectations do not match the reality of the mother role. The support from the health 

care and relatives is highlighted by the mothers as very important. PPD needs to be 

highlighted and care needs additional knowledge to capture the mothers. 

Conclusion 

The mothers describe feelings of not being enough. They also describe that the 

expectations they had of motherhood do not match reality. This means that they feel 

adequate and top guilt and shame for not being able to take on the new role of mother. 

The mothers also describe that the support from the healthcare system and their relatives 

is of great importance. 

Keywords: Postpartum Depression, Experiences, experiences of postpartum depression  
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1 Introduktion 

Ett allvarligt problem för nyblivna mödrar världen över är risken att drabbas av 

förlossningsdepression som i medicinska termer antingen kallas Postnataldepression 

(PND) eller Postpartumdepression (PPD) (Egedius 2006). I denna studie använder vi 

oss av beteckningen PPD för både postpartumdepression och postnataldepression. PPD 

debuterar inom det första året, oftast inom 2-6 månader efter födelsen (Allgulander 

2014). Att 10-15 procent av alla nyblivna mödrar drabbas av PPD är troligen inte 

allmänt känt (Allgulander 2014; Socialstyrelsen 2015). De kliniska symtomen vid PPD 

är exempelvis nedstämdhet, tomhet, hopplöshet, känslor av att inte känna igen sig själv, 

omotiverad oro för barnet, koncentrationssvårigheter och beslutsvånda (Allgulander 

2014; Iliadis et al. 2016). Enligt Wittkowski, Patel och Fox (2017) drabbas mödrar av 

alla nationaliteter av PPD. Diagnosen bör tas på allvar och utredas, annars kan ett 

långvarigt tillstånd leda till djup depression, som i sin tur kan leda till självmordstankar 

eller i värsta fall till fullbordat självmord (Iliadis et al. 2016). Självmord betyder att 

individen medvetet väljer att avsluta sitt eget liv (Skärsäter 2016). 

1.1 Hormonella förändringar 
 

De hormonella förändringarna som sker i kvinnokroppen vid graviditet och efter 

postpartum av östradiol och progesteron leder till nedstämdhet. Den brukar vara 

övergående men kan leda till förlossningsdepression (Weström, Åberg, Anderberg & 

Andersson 2005). PPD anses bero på den snabba perinatala förändringen i de 

reproduktiva hormonerna, östradiol och progesteron. Efter förlossning minskas nivåerna 

av östradiol och progesteron och det kan då uppstå obalans som påverkar mödrarnas 

välmående negativt och kan leda till PPD (Schiller, Brody & Rubinow 2014). 

1.2 Riskfaktorer som kan utlösa postpartum depression  
 

En tydlig koppling mellan PPD och tidigare traumatiska svåra händelser i livet har 

observerats och fastställts, faktorer som premenstruella störningar och depression, kan 

vara ytterligare orsaker (Kettunen & Hintikka 2017). Andra riskfaktorer är brist på 

socialt stöd och låg status (Kettunen & Hintikka 2017). Erfarenheter eller trauman som 

skett tidigare i livet som mödrarna tidigare har kunnat hantera kan plötsligt tillsammans 

med själva förlossningen bli droppen som gör att man drabbas av PPD (Allgulander 
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2014). Upplevelsen av själva förlossningen kan utlösa depression (Iliadis et al. 2016; 

Sylvén, Thomopoulos, Kollia, Jonsson & Skalkidou 2016). Sexuellt övergrepp, våld 

under barndom, mödrar med missbruk, samt psykisk/fysiskt våld kan leda till PPD 

(Kettunen & Hintikka 2017).  

1.3 Sjuksköterskan roll i mötet med nyblivna mödrar  
 

Sjuksköterskans roll bör bestå i att hjälpa och vägleda nyblivna föräldrar till en vardag 

som möjliggör god anknytning och god utveckling för deras barn (Statens 

Folkhälsoinstitut 2003). Mödrar med PPD söker ofta för andra symtom som 

förstoppning, håravfall eller en allmän känsla av att någonting känns fel utan att koppla 

dessa till en förlossningsdepression. Under mötet med vården är det viktigt att mödrarna 

blir tagna på allvar (Seimyr 2009). Vikten att mödrar får en bra kontakt med sin 

sjuksköterska är av stor betydelse för att beskriva sina känslor (Statens Folkhälsoinstitut 

2003). Centralt för sjuksköterskan är att skapa en relation till modern för att kunna ge 

ett informativt stöd och skapa trygghet, kontakten mellan sjuksköterskan och modern 

spelar en central roll vid varje vårdkontakt (Socialstyrelsen 2015). Vid det första 

hembesöket bör sjuksköterskan fråga den nyblivna modern hur hon mår och vara lyhörd 

för hennes stämningsläge (Wickberg & Hwang 2003) Under den depressiva perioden 

kan modern känna ett behov av att samtala med en sjuksköterska eller psykoterapeut, i 

vissa fall kan även antidepressiva läkemedel vara nödvändigt (Socialstyrelsen 2015). 

1.4 Upplevelse  
 

I Fox (2008) framgår det att en upplevelse är något man upplever och känner utifrån sin 

egen individuella tolkning. Vidare beskrivs dessa som en relation med världen där 

individer möter, tolkar och formar meddelanden. Studien nämner att upplevelse är ett 

flerskikts fenomen där individen känner upplevelse filtreras genom kulturella, 

kognitiva, undermedvetna och personliga tolkande lager i en process där det ingår att 

förhandla normer och behärskande värden (Fox 2008). 
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1.5 Familjens upplevelser 
 

Ierardi, Fantasia, Mawn och Watson-Driscoll (2019) beskriver upplevelser av att leva 

med PPD i familjen som svåra. Upplevelsen av att moder är helt förändrad som person 

känns jobbigt för mannen. Hela familjen påverkas av den isolering som PPD leder till 

och upplever obehag och rädsla över moderns förrändringar. Att leva med en 

deprimerad moder kan vara så svårt att även pappan blir deprimerad Beestin, Hugh och 

Gough (2014); Ierardi, Fantasia, Mawn och Watson-Driscoll (2019) beskriver att 

männen upplever att när kvinnan drabbas av PPD leder det till en fysisk och 

psykologisk frånvaro, vilket innebär att hon har svårt att leva upp till modersrollen. 

Detta innebär också att familjen sätts på svåra prov. Ojämlika arbetsfördelningar och 

ouppfyllda förväntningar och med ett fokus som hamnar på kvinnans depression, gjorde 

att mannen tappade sin fadersroll. En del män kompenserade detta genom att anpassa 

sig till förlusten av delat föräldraskap och skapade istället en exklusiv far-barn relation, 

som kunde mildra den negativa inverkan PPD har på barnet när anknytningen till 

modern brister. Fadern upplever dock förlusten av en nära vuxenrelation som svår 

(Beestin, Hugh & Gough 2014). 

1.6 Baby blues  
 

PPD ska inte förväxlas med Baby blues som är vanligt förekommande och kan visa sig 

efter 2-3 dagar efter postpartum. Mödrarna blir ofta gråtmilda och uppgivna, dock går 

Baby blues över av sig själv inom några veckor då tillståndet är en effekt av ett 

hormonellt normaltillstånd efter förlossning (Iliadis et al. 2016).    

1.7 Teoretisk referensram 
 

Teorin som valdes är Katie Erikssons teori som beskriver omvårdnad, hälsa och 

omsorg. Lindström, Lindholm-Nyström och Zetterlund (2014) menar att hon skriver 

utifrån ett filosofiskt synsätt, och ur ett ontologiskt perspektiv. Budskapet är att 

upplevelser aldrig kan förstås full ut av andra då dessa är subjektiva (Lindström, 

Lindholm-Nyström & Zetterlund 2014). Det centrala i teorin lyfter fram vikten av hopp, 

tro och kärlek för att känna tröst och mening. Individers upplevelser ser olika ut 

beroende på tolkningen (Lindström, Lindholm-Nyström & Zetterlund 2014). Lindström, 
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Lindholm-Nyström och Zetterlund (2014) menar att Erikson beskriver olika typer av 

lidande, det vi upplever under livet och sjukdomslidande. Upplever man inte harmoni 

utan är i obalansen i livet mår man sämre både som frisk och sjuk. Även att de 

kulturella riktlinjer som samhället står för påverkar upplevelsernas riktning (Lindström, 

Lindholm-Nyström & Zetterlund 2014). Centrala begrepp såsom livssyn beskrivs som 

medvetna, omedvetna och systematiska. Sociala och kulturella riktlinjer påverkar 

existentiella frågor och förändras över tid. Människan pendlar mellan en känsla av hopp, 

tröst och förtvivlan. Upplevelser och känslor värderas och kan beskrivas som ett centralt 

värderingssystem. Katie Erikssons teori valdes eftersom den beskriver känslor som kan 

skapa obalans i livet (Lepp 2014). 

1.8 Problemformulering  
 

Ska vården tillgodose mödrars behov vid PPD behöver förståelsen och kunskapen för 

modern belysas samt tydliggöras ytterligare, då så många som upp till 15 procent 

drabbas. Tillståndet kan leda till suicid och är därmed en allvarlig diagnos. I tidigare 

studier läggs mycket fokus på tillståndet utifrån ett större perspektiv, sjuksköterskans 

roll, påverkan på barnet och familjens upplevelse samt övriga riskfaktorer. 

Sjuksköterskans roll bör vara att hjälpa mödrarna att få en god anknytning till sitt barn. 

En bredare kunskap för sjuksköterskan inom PPD har betydelse för att kunna ge rätt 

hjälp till mödrarna. Denna litteraturstudie vill öka förståelsen för mödrars upplevelse av 

PPD och därmed lyfta fram moders egna upplevelser av att leva med PPD. Detta för att 

skapa bättre förutsättning för sjuksköterskor att möta mödrarna med en ökad förståelse 

och för att utveckla vården utifrån mödrarnas behov. Mödrarnas upplevelser behöver 

lyftas fram och belysas ytterligare för att sjuksköterskan ska kunna ge en adekvat 

omvårdnad. 

1.9 Syftet  
 

Att beskriva kvinnors upplevelse av förlossningsdepression. 

1.10 Frågeställning 
 

Hur upplever kvinnor förlossningsdepression? 
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2 Metod   
 

2.1 Design    
 

Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  

2.2 Sökstrategi     
 

Insamling av data gjordes genom att vi använde oss av en metodisk och utarbetad 

sökstrategi som startade med att författarna valde ut sökord utifrån syftet. Databasen 

Cinahl valdes ut eftersom den är en vedertagen databas inom vårdvetenskap och 

omvårdnad enligt (Polit & Beck 2012). Cinahl var relevant i sökandet efter artiklar, 

utifrån vårt syfte. I sökningen användes Word in Subject Heading, och fritext för att få 

ett så brett utbud som möjligt. Vi använde oss också av det Booleska ordet AND för att 

kombinera sökord och avgränsa sökningen i förhållandet till syftet, vilket enligt Polit 

och Beck (2012) ger en ökad relevans i sökningen. För att få relevanta träffar använde 

vi oss av begränsningar. Begränsningarna i sökningarna var tio år, engelska och female. 

Vi använde oss av sökorden postpartum depression, experiences, experiences of 

postpartum depression då de ansågs relevanta utifrån syfte och frågeställning.  

 

Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

 

Sökord  Antal 

träffar 

 

Antal valda artiklar till 

resultatet 

 

Cinahl 10 år  

Engelska 

Female    

2020-02-03 

Postpartum depression (MW) 

And experiences 

345 12 
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Cinahl 10 år  

Engelska 

Female    

2020-02-03 

 

Experiences of postpartum depression 

(Fritext)   

474 3 

Totalt   819 15 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

För att utforma och skapa ramar i sökning av vetenskapliga artiklar använde vi oss av 

inklusions – och exklusionskriterier enligt Polit och Beck (2012). Artiklar som 

beskriver upplevelser av postpartumdepression inkluderades av författarna för att kunna 

svara på syftet. Författarna har endast använt sig av primärkällor vilket förordas av Polit 

och Beck (2012). Artiklar som inte svarade mot syfte och frågeställning och där annan 

sjukdom förekom exkluderades. Även litteraturstudier exkluderades. Studier som 

handlade om psykisk ohälsa redan innan graviditet exkluderades också av författarna.  

2.4 Urvalsprocess  
 

Vi fick 819 träffar, författarna exkluderade 782 artiklar som inte motsvarade syftet eller 

för att det var litteraturstudier. Av 87 relevanta artiklar valdes utifrån rubrikerna. De 87 

artiklars abstrakt lästes och detta ledde till att ytterligare 70 artiklar exkluderades efter 

granskning då dessa inte motsvarade syfte samt en del var dubbletter. De 17 möjliga 

artiklar som återstod granskades med hjälp av en relevansmall, vi använde godkänd 

granskningsmall från Gävle högskola, bifogas som bilaga 1, relevansmall 1. Ytterligare 

2 artiklar exkluderades efter relevansgranskningen eftersom resultatet i denna studie ska 

grundas på maximalt 15 artiklar. De 15 slutliga artiklarna granskades sedan enligt 

högskolans mall för artiklar se bilaga 2, mall 2, och bilaga 3, mall 3, ingen av artiklarna 

exkluderades. De slutliga 15 artiklarna ligger till grund för vår litteraturstudie. 

Urvalsprocessen se figur 1, flödesschema.  
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Figur 1.  Flödesschema över urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys  
 

Arbetets struktur följer en tematisk metod (Aveyard 2014). Författarna läste de femton 

artiklarna enskilt och gick sedan tillsammans igenom hur vi tolkade innehållet i varje 

artikel. Författarna ville öka sin förståelse för artiklarnas innehåll och tydliggöra styrkor 

och begränsningar, skillnader och likheter. För att strukturera materialet färgmarkerade 

författarna det som svarade på syftet i artiklarnas resultat (Aveyard 2014). Relevant 

fakta utifrån vår studies syfte framkom och sammanställdes. Se bifogad bilaga 4, metod 

tabell 2, och bifogad bilaga 5, resultat tabell 3. Författarna sorterade likheter och 

skillnader och tog fram nyckelord. Resultatet av nyckelorden ligger till grund för de 

huvudteman som sedan skapades och sammanställdes under varje huvudtema. Resultat 

presenteras i figur 2 och i löpande text under varje huvudtema och redovisas tydligt 

(Aveyard 2014).  

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Författarna har granskat källor objektivt utan att lägga in några personliga värderingar 

eller egna åsikter. Författarna har inte förvridit fakta på något sätt och inte undanhållit 

någon information, författarna har tagit hänsyn till etiska aspekter och sammanställt ett 

resultat. I litteraturen beskriver man etiska koder som forskare kan förhålla sig till vid 

Artiklar vid databassökning 
819

Antal utvalda rubriker 

87

Lästa abstrakt

87

Bortfall, motsvarade inte 
syftet samt dubbletter

70

Möjliga

artiklar 17

Bortfall av artiklar eftersom 
resultatet ska grundas på 15 

artiklar.

Artiklar till resultat

15
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etiska dilemman. Källor redovisas enligt Harvard referenssystem där plagiat och 

falsifiering inte ingår (Polit & Beck 2012). 

3 Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på femton artiklar som beskriver kvinnors 

upplevelse av PPD.  Efter en granskning framkom de olika studiernas likheter och 

skillnader som skapade huvudteman: Upplevelsen av att inte räcka till; Upplevelsen av 

förväntningar på moderskapet; Upplevelsen av skuld och skam; Upplevelsen av stöd. 

Som redovisas i Figur 2, Schematisk översikt. 

 

Huvudteman 

Upplevelsen av 

att inte räcka till 

Upplevelsen av 

förväntningar 

på moderskapet 

 

Upplevelsen av 

skuld och skam 

Upplevelsen av 

stöd eller brist 

på stöd 

Figur 2. Schematisk översikt av huvudteman. 

 

3.1 Upplevelsen av att inte räcka till  

Mödrarna med PPD upplever att de inte räcker till, det framgår att mödrarna inte har 

orken att delta i olika aktiviteter tillsammans med sitt barn eller sina bekanta. De 

upplever att deras inre förmåga inte räcker för deras barns bästa och detta skapar 

upplevelsen av att inte räcka till som moder (Bilszta, Ericksen, Buist & Milgro 2015; 

Chan, Wiliamason & Mccutcheon 2009). De nyblivna mödrarna upplever sig 

otillräckliga och vilsna i sin relation och roll till sin man. De upplevde att rollen som 

kvinna till sin man var svårt att kombinera med rollen som moder. Livet var så 

förändrat, en del ansåg att barnet var källan till det nya avståndet till sin make (Chan, 

Williamson & Mccutcheon 2009; Highet et al. 2014). Mödrarna beskriver en inre kamp 

där upplevelser av att inte räcka till beskrivs. Att få perspektiv i sin nya roll i det nya 

livet som moder, att hitta och bibehålla jaget och ändå fortsätta vara kvinna gentemot 



9 

 

 

sin partner innebar svårigheter (Chan, Williamson & Mccutcheon 2009; Highet et al. 

2014; Johansson, Benderix & Svensson 2020). Många av mödrarna beskrev att de inte 

hade tillräckligt med självkänsla i sin nya roll som mor och att de upplevde oro över 

detta. Enkla vardagliga aktiviteter upplevdes som svåra och många beskrev att de 

saknade struktur i vardagen (Chan, Williamson & Mccutcheon 2009;Highet et al. 2014). 

Mödrarna beskriver alltså en upplevelse av att inte räcka till och att slitas mellan olika 

identiteter. Mödrarna har en upplevelse av att de inte behärskar situationerna och saknar 

förmågan att leva upp till den inre bilden av att vara en god mor och en god partner 

(Highet et al. 2014; Lindsey, Scharp & Paxman 2014; Santos, Sandelowski & Gualda 

2013). Mödrarnas upplevelse av PPD beskrivs utifrån oro, ångest, rädsla, ensamhet och 

självförakt. En del av mödrarna beskriver en likgiltighet inför barnet och livet, 

upplevelserna beskrivs som att de står på en avlägsen plats i en sorgeprocess, avskild 

från sitt vardagliga liv i den nya rollen som moder. De beskrev upplevelsen av missad 

tid med barnet, familj och vänner (Chan, Williamson & Mccutcheon 2009; Fox & 

Wieck 2013; Highet, et al. 2014; Patel, Wittkowski). Känslor som frustration, förlust 

och sorg beskrivs, upplevelsen av att missa delar av livet infinner sig (Bilszta, Ericksen, 

Buist & Milgro 2015; Chan, Wiliamason  & Mccutcheon 2009; Highet, Stevenson, 

Purtell & Coo 2014). En del av mödrarna var oroliga för att de inte skulle kunna älska 

sina barn eller ta hand om dem på ett tillräckligt bra sätt. Några pendlade mellan kärlek 

och likgiltighet till barnet. Det har uppstått situationer där en del av mödrarna med 

avsikt skadat sitt barn eller skadat sig själv eller försökt ta livet av sig tillsammans med 

barnet, för att få slut på sitt inre lidande (Chan, Williamson & Mccutcheon 2009; 

Gardner, Bunton, Edge & Wittkowski 2014; Santos, Sandelowski & Gualda 2013).  

3.2 Upplevelsen av förväntningar på moderskapet  

 

Förväntningarna på upplevelsen av att bli förälder för första gången, att få åka hem med 

en egen liten nyfödd beskrevs som en tid de förutsåg som spännande med lycka och en 

kärleksfull tillvaro. Men denna föreställning utan några svårigheter infann sig inte, utan 

istället upplevde mödrarna stora skillnader mellan sina förväntningar och verkligheten. 

Mödrarna upplevde höga krav både ifrån sig själva och samhället och detta gjorde att 

krav och förväntningar inte stämde överens, vilket innebar att de inte kunde leva upp till 

modersrollen. Vidare beskrivs en dålig början med upplevelsen av mycket krav utifrån, 
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en kaotisk första tid tillsammans med sitt barn upplevelsen av att vara glädjelös och 

passiv istället för att vara glad, idérik och driven i sin personlighet var frustrerande för 

mödrarna (Bilszta et al. 2015; Boath, Henshaw & Brandley 2013; Highet et al. 2014). 

Mödrarna beskriver en sorg över alla förändringar som skett i livet efter att de blivit 

mödrar som inte stämde överens med deras förväntningar. Både sociala, psykologiska 

och kroppsliga förändringar som gör att de känner sig som att de blivit någon annan 

person som de inte har förmågan att relatera till (Bilszta et al. 2015; Gardner et al. 2014; 

Highet et al. 2014). Mödrarna kände inte att upplevelsen av att vara mor överensstämde 

med den bild de hade innan partum och tanken på hur det skulle upplevas att bli mor 

(Bilszta et al. 2015; Hannan 2016; Highet et al. 2014). 

3.3 Upplevelsen av skuld och skam  

Mödrarna hade starka känslor av misslyckande, skuld, besvikelse, skam, ensamhet och 

osäkerhet i den nya modersrollen. Upplevelser och känslor av att vara en misslyckad 

mor gjorde att skuld och skam växte sig starkare bland mödrarna. Detta var något de 

inte var beredda att dela med sig av till omgivningen. En del av mödrarna kunde prata 

med sina partners, men skammen ledde ändå till isolering från vänner (Bilszta et al. 

2015;Highet et al. 2014; Johansson, Benderix; Svensson 2020). Mödrarna upplevde 

även en stigmatisering vilket gjorde att de inte kunde prata om sina känslor. Här 

beskrivs att en del av mödrarna med PPD upplevde rädsla över att skada sitt barn, 

samtidigt som de inte vågade söka hjälp då de kunde bli hänvisade till psykiatrin, något 

som förknippades med galenskap. De tyckte att psykisk ohälsa representerade ”galna” 

människor. Upplevelser av ilska och frustration kom och gick i intervaller och gav en 

känsla av skuld och skam (Chan, Williamson & Mccutcheon 2009; Santos, Sandelowski 

& Gualda 2013). 

3.4 Upplevelsen av stöd eller brist på stöd 

Studierna visade att många mödrar med PPD upplevde stödet som bristfälligt (Highet et 

al. 2014; Santos, Sandelowski & Gualda 2013). En del av kvinnorna med PPD upplevde 

tiden efter förlossningen som en mardröm där de fick otillräckligt med hjälp och stöd 

från sjukvården, detta leder till brist på kunskap och lämnade mödrarna ensamma i sin 

upplevelse (Boat et al. 2013; Highet et al. 2014; Johansson, Benderix & Svensson 

2020). En del mödrar med PPD upplevde rädsla för att öppna upp sig och våga erkänna 

att de behöver professionell hjälp och stöttning av sjukvården. De kände sig rädda att de 
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skulle bedömas som otillräckliga i modersrollen om de sökte hjälp. I denna situation 

behövde mödrarna stöd för att kunna ta hjälp och få bekräftelse av sjuksköterskor att 

deras upplevelser var riktiga och viktiga (Chan, Williamson & McCutcheon 

2009;Lindsey, Scharp & Paxman 2014; Wittkowski, Zumlab, Glendenningc & Fox 

2011).  Mödrarna uppger att de behöver stöd ifrån vården för att få kontroll över 

tillvaron och en chans till en positivare upplevelse av moderskapet (Chan, Williamson 

& McCutcheon 2009;Lindsey, Scharp & Paxman 2014; Wittkowski et al. 2011). 

Mödrarna beskriver att det är viktigt att känna förtroende för sjuksköterskan, och att 

hjälpen ges utan dömande. Mödrarna beskriver att informationen behöver vara tydlig 

med att PPD är behandlingsbart (Johansson, Benderix & Svensson 2020; Shafiei, Small 

& McLachlan 2015). De beskriver en rädsla att inte själva klara av att ta sig ur 

diagnosen PPD och har därför en önskan att få hjälp ifrån vården. De vill ha en 

sjuksköterskas förståelse och vägledning för att ta sig ur sin diagnos, detta beskrivs som 

viktigt för mödrarna. Mödrarna beskriver också en bristande kunskap att tolka barnets 

signaler (Dennis & Moloney 2009; Gao, Chan, You & Li 2010;Williams 2015).  

Vikten av att få prata med någon om sin upplevelse beskrivs, där stödet från 

professionella är av stor betydelse. Mödrarna uppskattade att någon tog dem på allvar 

och hjälpte dem att komma ur sin postpartum depression. Mödrarna beskriver en ökad 

förståelse och medvetenhet över sitt tillstånd efter dessa samtal. Denna medvetenhet 

skapade nya möjligheter för mödrarna att påverka sina tankar och upplevelser till att 

känna tilltro till sitt moderskap. De upplevde att de sedan kunde styra sina tankar så att 

tillvaron som moder kändes greppbart och positivt med rätt stöd (Shafiei, Small & 

McLachlan 2015; Williams 2015). Stödet ifrån anhöriga eller vänner beskrivs som 

viktigt för mödrarna. Att kunna få hjälp av anhöriga med de dagliga rutinerna såsom 

handling eller städning är moment som beskrivs som viktiga och underlättade för de 

mödrar som fick stöd. En del av mödrarna saknade stödet ifrån anhöriga och uttryckte 

en sorg över detta (Bilszta et al. 2015; Boath, Henshaw & Brandley 2013). Livet i den 

nya rollen som moder hade känts mindre ensamt om de hade fått stöd ifrån närstående 

(Bilszta et al. 2015; Highet et al. 2014; Johansson, Benderix; Svensson 2020). 

 



12 

 

 

4 Diskussion 
 

Huvudresultat  
 

Mödrar som utvecklar PPD lider ofta i tysthet då denna diagnos skapar mycket skuld 

och skam och en känsla av att inte räcka till. Resultatet tydliggör att flera av mödrarna 

upplever en tillvaro med ensamhet, vilket leder till frustration och ilska. Det framgår 

stora svårigheter för en del av mödrarna med PPD att klara av vardagen och dess 

rutiner. I resultatet beskrivs en identitetskris, de känner inte igen sig själva och upplever 

svårigheter att hitta den nya rollen som mor. Mödrarna beskriver också att 

förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten när det gäller modersrollen. 

Förväntningarna från omgivningen känns för stora för mödrarna, vilket beror på att de 

upplever att de inte kan leva upp till dessa, utan känner sig värdelösa. Vidare upplevde 

mödrarna känslor som misslyckande, skuld, besvikelse och skam eftersom de inte 

klarade den nya modersrollen. Stödet ifrån sjukvården och närstående lyfts fram av 

mödrarna som mycket viktigt.  

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att mödrars upplevelser är starkt kopplat till ensamhet, och en inre 

smärta. Känslan av att tappa kontrollen och hoppet beskrivs, dessa upplevelser kan 

sammantaget leda till tankar att skada sig själv eller barnet (Chan, Williamson & 

Mccutcheon 2009; Santos, Sandelowski & Gualda 2013). Studierna leder till ett resultat 

som belyser mödrarnas inre upplevelser av kamp när de ska försöka få perspektiv i sin 

nya roll som moder. Klara av att närvara och bibehålla “jaget” och fortsätta vara 

kvinnan de brukade vara inför sin partner, detta beskrivs återkommande som mycket 

svåra. Som resultatet visar upplever mödrarna med PPD oro som påverkar 

tankemönstret negativt och upplevelser såsom hopplöshet och att inte räcka till beskrivs 

(Highet et al. 2014; Santos, Sandelowski & Gualda 2013). Detta bekräftas i Holopainen 

och Hakulinen (2019) som menar att när självkänslan sjunker ökar känslan av den inre 

kampen och oron påverkar moderns tankemönster destruktivt. Mödrarna med PPD 

tappar tilltron till sig själva och till sin omgivning, och relationer upplevs annorlunda 
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(Lindström, Lindholm-Nyström & Zetterlund 2014). Enligt Erikssons teori kan 

upplevelserna av lidande aldrig förstås fullt ut av någon annan. Det är viktigt att mötet 

mellan mödrar och vården bygger utifrån detta perspektiv (Lindström, Lindholm-

Nyström & Zetterlund 2014). Eriksson menar att känslor växlar beroende på hur 

situationen ser ut och om pressen upplevs för stor. Känslor av att ge upp framkallas lätt 

om en person inte ser meningen med livet och livet som värdefullt eller upplevelse av 

lidande (Eriksson 1994). Känslor och upplevelser tolkas och värderas utifrån individens 

perspektiv som beskrivs i Erikssons illustration av hälsans dimensioner. Erikssons 

begrepp, hälsans dimensioner är relevanta för detta resultat eftersom de beskriver olika 

dimensioner som påverkar individens möjlighet att känna hälsa och meningen i livet. 

Den sundhet som individen utstrålar är det vi ser som psykisk hälsa. Kroppen är bärare 

av vår livshistoria, via kroppen bedöms våra fysiska funktioner. Alltså själva 

välbefinnandet är en subjektiv upplevelse som varje individ tolkar olika beroende av hur 

situationen ser ut. Erikssons beskriver i sin teori beskriver att känsla av hopp, tröst och 

förtvivlan förändras över tid (Eriksson 1994). Upplevelser och känslor värderas och kan 

beskrivas som ett centralt värderingssystem (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Enligt 

samhällets värderingar och normer förväntas den nyblivna modern vara en lycklig 

moder som känner glädje över att hon fick ett friskt barn (Bilszta et al. 2015; Highet et 

al. 2014; Johansson, Benderix; Svensson 2020). Författarna menar att samhället 

förväntar sig att nyblivna mödrar ska vara lyckliga. Dessa förväntningar krockar med 

moderns egen upplevelse som nybliven mor, då modern inte upplever sig själv som 

lycklig eller tillräcklig i sin roll som moder. Författarna ser en tydlig koppling mellan 

mödrarnas upplevelse av lidande som leder till skamkänslor på grund av samhället, 

normer och krav. Mödrarna värderar och tolkar sina upplevelser subjektivt som 

bekräftas i Erikssons beskrivning av hälsans dimensioner. Känslor och upplevelser 

tolkas och värderas utifrån individens perspektiv (Lindström, Lindholm-Nyström & 

Zetterlund 2014). I resultatet återkommer upplevelser hos mödrarna med PPD av att 

vara en misslyckad mor samt upplevelser av skuld och skam (Highet et al. 

2014;Wittkowski et al. 2011). Vilket även framgår i studien av Holopainen och 

Hakulinen (2019) som menar att när självkänslan minskar hos den nyblivna moder i den 

nya rollen så upplever modern skamkänslor, flöjden blir att modern ser sig själv som 

otillräcklig. Författarna menar att stigmatiseringen leder till att mödrar inte känner sig 

trygga, vilket då hindrar dem att söka hjälp. Eriksson förklarar alltså denna process 
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genom att använda termen kulturella riktlinjer; samhällets värderingar och ramar 

påverkar hur individen värderar och tolkar sina egna upplevelser (Lindström, Lindholm-

Nyström & Zetterlund 2014). Eriksson beskriver att ignorera patienters behov kan leda 

till en känsla av maktlöshet för patienterna (Eriksson 1994). Författarna till denna studie 

menar att det är viktigt med utveckling av kunskap för sjuksköterskor inom sjukvården 

för att uppnå kvalité i vården för mödrarna med PPD. Kvinnor med PPD kan alla 

sjuksköterskor möta då dessa uppsöker vården för både sig själva eller barnets skull. 

Författarna menar att sjuksköterskan bör få mer kunskap om diagnosen för att få ökad 

förståelse av hur mödrarna som drabbas upplever sin situation. Denna kunskap kan 

förkorta lidande hos nyblivna föräldrar och förhindra ohälsa för såväl mödrar som för 

deras familj. Stöd som avlastning och stöttning från närstående beskrivs som viktigt för 

mödrarna och bidrar till att göra tillvaron mer greppbar (Bilszta et al. 2015; Boath, 

Henshaw & Brandley 2013). Vilket också belyses i studien Holopainen och Hakulinen 

(2019) där det framgår att mödrarnas behov av stöd och stöttning är i obalans med den 

stöttning de upplever att vården ger dem. Mödrarna beskriver ett stort behov av 

stöttning. Detta är något som också bekräftas i Erikssons teori, där hon beskriver vikten 

av kunskap och förståelsen för att lindra vårdlidande (Eriksson 1994). Stöd från 

anhöriga eller vården är viktigt och avgörande för hur den sjuke upplever sin tillvaro 

(Eriksson 1994). Detta bekräftas även i studien av Vaezi, Soojoodi, Banihashemi och 

Nojomi (2019) som menar att ju större upplevelse av stöttning ifrån familj och vänner 

eller vården ju mindre blir risken att modern upplever sin tillvaro som nybliven mamma 

ogripbar. 

4.2 Metoddiskussion 
 

Metoden som använts är en beskrivande litteraturstudie som på ett strukturerat sätt ger 

oss möjligheten att sammanställa resultatet, vilket är en styrka enligt Polit & Beck 

(2012). Studie grundas på 15 artiklar ifrån 6 olika länder och 4 olika världsdelar där 

upplevelserna för mödrar med PPD beskrivs, vilket ger en bredd och styrka för 

resultatet (Polit & Beck 2012).  Vi använde oss av fritextsökning och sökning med 

Word in Subject Heading för att bredda sökningarnas utbud. Vi använde booleska 

termen AND för att kunna kombinera sökord. Vilket enligt Polit och Beck (2012) ger en 

ökad relevans i sökningen (Polit & Beck 2012). Begränsningen är 10 år för att artiklar 

som bygger på ny forskning lättare ska kunna hittas, detta är en styrka enligt (Polit & 
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Beck 2012). Begränsningen på 10 år kan även vara en svaghet då detta leder till att 

författarna missar annan relevant litteratur som gjorts tidigare och som hade kunnat 

påverka resultatet enligt Polit och Beck (2012). Resultatet skulle kunna se ut på ett 

annat sätt om man haft ytterligare sökningar i flera databaser, författarna valde att inte 

använda flera databaser eftersom vi fick tillräckligt med träffar i Cinahl av relevanta 

artiklar utifrån litteraturstudiens syfte. Författarnas val kan vara en svaghet då vi tappar 

artiklar ifrån andra databaser av relevans för vår studie enligt Polit och Beck (2012).  

Vi använde oss av Gävle Högskolas gransknings mall 1, bilaga 1 samt mall 2 och 3, 

bilaga 2 och 3 för att bedöma relevans och kvalitet, detta ledde till att vi successivt 

nådde fram till resultatet. Granskningen av artiklar som valdes ut till litteraturstudien 

undersöktes noggrant och granskades med hjälp av kvalitetsgranskningsmallarna. För 

att sammanställa huvudteman är det viktigt att leta efter studiers likheter och skillnader 

(Aveyard 2014). Författarna läste artiklarna på var sitt håll, vi använde oss av 

färgpennor för att markera de olika studiernas likheter och skillnader, se bifogad tabell 

2, bilaga 4 och bifogad tabell 3, bilaga 5. Författarna sorterade likheter som ligger till 

grund för de huvudteman som sedan skapades och sammanställdes och slutligen bildade 

resultatet. Författarna har alltså använt sig av en tematisk metod som följer den struktur 

som beskrivs i Aveyard (2014). Författarna använde ett metodiskt arbetssätt för att 

analysera artiklarnas fakta utifrån syftet, alla referenser redovisas enligt Harvards 

referenssystem, vilket anses vara en styrka eftersom detta följer en utarbetad grundlig 

metod enligt Polit och Beck (2012). I denna litteraturstudie har vi hela tiden haft etiska 

aspekter i åtanke och följt dessa riktlinjer vilket anses som en styrka eftersom vi ska 

följa etiska aspekter i en litteraturstudie enligt Polit och Beck (2012). 

 

4.3 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 
 

Författarna i denna studie vill belysa hur mödrar som diagnostiserats med PPD upplever 

sin tillvaro. Det är viktigt att möta dessa mödrar på ett empatiskt sätt och erbjuda 

mödrarna hjälp i god tid. Författarna menar att det idag är mest barnmorskor som har 

kunskap inom detta område. Författarna menar att när sjuksköterskor möter dessa 

mödrar inom olika vårddistanser behövs mer kunskap. Författarna menar att när 

mödrarna söker vård på olika distanser för åkommor är det viktigt att vården kan hjälpa 
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kvinnorna att koppla ihop symtomen med PPD. Författarna menar att vården behöver 

bli mera uppmärksamma på hur mödrarna mår, då författarna menar att vården idag 

mest handlar om hur barnet mår. Mödrarna beskriver att vården behöver kunskap om 

förlossningsdepression och hur det påverkar moderns upplevelser för att stöttning ska 

vara möjligt. Förslag till fortsatt forskning behövs för att kartlägga vilka 

behandlingsmetoder som hjälper mödrarna med PPD på bäst sätt. För att 

vårdupplevelserna ska upplevas positivt behöver kunskapen breddas för 

allmänsjuksköterskan. Mer forskning behövs för att vården tidigt ska kunna identifiera 

signaler och tecken på PPD hos en drabbad moder. Vården behöver fånga upp mödrarna 

i tid för att förkorta och förhindra lidande. 

 

 

4.4 Slutsats   
 

Mödrarna beskriver känslor av att inte räcka till. De beskriver också att de förväntningar 

som de hade på moderskapet inte stämmer överens med verkligheten. Detta gör att de 

känner sig otillräckliga och upplever skuld och skam över att inte klara den nya rollen 

som moder. Mödrarna beskriver också att stödet ifrån sjukvården och närstående är av 

stor betydelse. 
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Bilagor 

Bilaga1., 

Relevansbedömningsmall 1 

 
 

 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*? 

  

 

 

 

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. 

 

Bilaga 2. 

Kvalitets granskningsmall 2, Kvalitativ ansats 

 

   Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 
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1. Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

  

  

  

     

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

  

  

  

  

      

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?  

 

  

  

  

  

      

4. Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

 

  

  

  

  

      

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 

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? 

 

. 

  

  

  

      

12. Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

  

  

  

  

  

  

      

13. Är trovärdighet aspekter för studien 

diskuterade? 
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Bilaga 3. 

Kvalitet granskning mall 3, Kvantitativ ansats 

 

    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? 

  

  

  

  

  

      

2. Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

  

  

  

  

  

      

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

  

  

  

  

  

      

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?   
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5. Är undersökningsgruppen 

representativ? 

  

  

  

  

  

      

6. Är exklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

  

  

  

  

  

      

7. Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

  

  

  

  

  

      

8. Är validiteten diskuterad?   

  

  

  

  

      

9. Är reliabiliteten diskuterad?   

  

  

  

  

      

10. Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

  

  

  

  

  

      

11. Är bortfallet beskrivet?   
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12. Görs relevanta etiska reflektioner?   

  

  

  

  

      

Resultat 

13. Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

  

  

  

  

      

  

  

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

  

  

  

  

  

      

15. Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

  

  

  

  

  

      

 

 

 

Bilaga 4 

Tabell 2 Metodtabell                                                                                                    

Författare 

Publikationsår/ 

studieland 

 

 

 

Titel 

 

Design och 

eventuellt ansats 

Undersöknings- grupp 

 

Datainsamlings-

metod 

 

Dataanalys 

metod 

 

1  

Santos HP Jr, 

Sandelowski M, 

Gualda DM. 

2013 

Brasilien 

Bad thoughts: 

Brazilian 

women's 

responses to 

mothering 

while 

experiencing 

postnatal 

depression 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

15 kvinnor med PND 

Diagnos 

Intervjuer Innehålls analys 

(Tematisk analys) 
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2. 

A. Wittkowski*a, 

A. Zumlab, S. 

Glendenningc and 

J.R.E. Fox 

2011 

England 

The 

experience of 

postnatal 

depression in 

South Asian 

mothers living 

in Great 

Britain: a 

qualitative 

study 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

10 sydasiatiska mödrar 

intervjuades 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehålls analys 

(Grounded theory) 

3. 

Justin Bilszta, 

Jennifer Ericksen, 

Anne Buis, 

Jeannette Milgro 

2015 

Australien 

Women’s 

experience of 

postnatal 

depression – 

beliefs and 

attitudes as 

barriers to 

care 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

40 kvinnor med PND. Intervjuer och samtal Innehålls analys 

(Fokusgrupps 

metodik) 

4.  

Sally Wai- Chi 

Chan RN, 

Victoria 

Wiliamason RN, 

ba HONS, 5. 5. 

.msocSc, Helen 

Mccutcheon  

2009 

Kina 

'A 

Comparative 

Study of the 

Experiences 

of a Group of 

Hong Kong 

Chinese and 

Australian 

Women 

Diagnosed 

With 

Postnatal 

Depression 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

47 kvinnor med 

postnatal depression 

(PND). 

Intervjuer  Innehålls analys 

(Fenomenologisk 

metod. ) 
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5. 

Boath, Elizabeth 

Hardie; Henshaw, 

Carol; Bradley, 

Eleanor 

2013 

England 

 

 

Meeting the 

challenges of 

teenage 

mothers with 

postpartum 

depression: 

overcoming 

stigma 

through 

support. 

 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

15 mödrar 16-19 år 

ifrån Storbritannien 

som lider av 

postpartum depression. 

intervjuer Innehålls analys 

(Thematic 

framework) 

6 

 Nicole Highet, 

Amanda 

Stevenson, Carol 

Coo Soleda 

2014 

 Australien  

Qualitative 

insights into 

women's 

personal 

experiences of 

perinatal 

depression 

and anxiety. 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

28 kvinnor med PPD. 

 

(face to face) 

intervjuer och 

telefonintervjuer, 

totalt 28 st. 

 

Innehålls analys 

(Grounded theory) 

7.  

Williams Pamela 

2015 

England 

Mothers' 

Descriptions 

of Recovery 

from 

Postpartum 

Depression. 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

9 kvinnor som hade 

diagnostiserats 

medicinskt med PPD 

intervjuer Innehålls analys 

8. 

 Ling-ling Gao, 

Sally Wai-chi 

Chan, Liming 

You & Xiaomao 

Li 

2010 

Kina 

 

 

Experiences 

of postpartum 

depression 

among first-

time mothers 

in mainland 

China 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

15 mödrar som fick 13 

eller högre på 

Edinburghs postnatala 

depressionskala 6 

veckor efter 

förlossningen 

intervjuades. 

intervjuer Innehålls analys 

(fenomenologisk 

metod) 
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9.  

Touran Shafiei, 

Rhonda Small, 

Helen McLachlan 

2015 

Australien 

Immigrant 

Afghan 

women's 

emotional 

well-being 

after birth and 

use of health 

services in 

Melbourne, 

Australia  

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

39 kvinnor 

intervjuades 4 månader 

efter postpartum med 

postpartum depression. 

Intervjuer via telefon 

och face to face 

intervjuer. 

Innehålls analys 

10. 

Lindsey J. 

Thomas, Kristina 

M. Scharp & 

Christina G. 

Paxman 

2014 

USA 

Stories of 

Postpartum 

Depression: 

Exploring 

Health 

Constructs 

and Help-

Seeking in 

Mothers’ Talk 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

Berättelser från 30 

kvinnor som hade 

upplevt PPD. 

Inskickade 

berättelser ifrån 

kvinnor med 

postpartum 

depression som 

sammanställs och 

utvärderas. 

Innehålls analys 

(Induktiv metod) 

11. 

 Julie Hannan 

2016 

England 

Older 

mothers’ 

experiences of 

postnatal 

depression 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

 4 kvinnor som fick sitt 

första barn när de var 

30 år eller äldre och 

upplevde depression 

efter postpartum. 

intervjuer Innehålls analys 

(Fenomenologisk 

metod) 
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12. 

 Gardner PL1, 

Bunton P1, Edge 

D1, Wittkowski 

A2 

2014 

England

  

 

The 

experience of 

postnatal 

depression in 

West African 

mothers living 

in the United 

Kingdom: a 

qualitative 

study.  

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

6 kvinnor med PND semistrukturerade 

intervjuer 

Innehålls analys 

(Fenomenologisk 

metod) 

13. 

Patel, Sonia; 

Wittkowski, 

Anja; Fox, John 

R. E.; Wieck, 

Angelika 

2013 

England 

An 

exploration of 

illness beliefs 

in mothers 

with postnatal 

depression. 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

Elva kvinnor med 

PPD. 

semistrukturerade 

intervjuer på 11 st. 

kvinnor. 

Innehålls analys 

(Grounded theori) 

14. 

 Dennis TR; 

Moloney MF 

2009 

USA 

Surviving 

postpartum 

depression 

and choosing 

to be a 

mother. 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

5 kvinnor med PPD. intervjuer 

 

Innehålls analys 

(En fenomenologisk 

metod) 
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15. 

Johansson M1, 

Benderix Y1, 

Svensson I1. 

2020 

Sverige 

 

Mothers' and 

fathers' lived 

experiences of 

postpartum 

depression 

and parental 

stress after 

childbirth: a 

qualitative 

study. 

 

Beskrivande 

design och  

Kvalitativ ansats 

Föräldrar med 

depression efter 

postpartum 

10 mammor. 

 

 

intervjuer 

I studien framgår 

tydligt vad som är 

mannens upplevelse 

och vad som är 

kvinnans upplevelse. 

Innehålls analys 

(fenomenologisk 

metod) 
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Bilaga 5 

Tabell 3, Resultattabell  

Författare/ Titel 

 

Syfte 

 

Resultat 

 

1. Bad thoughts: Brazilian 

women's responses to mothering 

while experiencing postnatal 

depression. 

 

Santos HP Jr, Sandelowski M, 

Gualda DM. 

2013 

Brasilien 

Undersöker brasilianska kvinnors 

upplevelser av postnatal depression. 

Kvinnorna beskriver upplevelserna av PPD. De 

beskriver förnekelse, hög oro om att skada barnet eller 

att det ska hända barnet något. 

1) oro, förnekelse, rädslor att skada barnet, skam och 

skuld. 

2. The experience of postnatal 

depression in South Asian 

mothers living in Great Britain: a 

qualitative study 

 

A. Wittkowski*a, A. Zumlab, S. 

Glendenningc and J.R.E. Fox 

2011 

England 

Att undersöka upplevelsen och 

förståelsen för PND bland Asiatiska 

mödrar som uppfyllde kriterierna för 

PND. 

Mödrarna beskriver upplevelser av PND som skapade 

tre olika teman  

(1) “internalising misery”, (2) “others will 

judge me and I feel on my own”, and (3) “I talk to my 

health professional and they 

don’t understand”; 

3. Women’s experience of 

postnatal depression – beliefs 

and attitudes as barriers to care 

 

Justin Bilszta, Jennifer Ericksen, 

Anne Buis, Jeannette Milgro 

2015 

Australien 

Syftet var att undersöka kvinnors 

upplevelser av PND. 

 

Resultatet visade att kvinnorna hade svårt att söka 

hjälp. 

I resultatet beskrivs: 

förväntningar om moderskap 

rädsla att misslyckas 

stigma och förnekelse 

dålig mental hälsa 

 

4. A Comparative Study of the 

Experiences of a Group of Hong 

Kong Chinese and Australian 

Women Diagnosed With 

Postnatal Depression 

 

Sally Wai-Chi Chan, Victoria 

Wiliamason & Helen 

Mccutcheon 

 2009 Kina   

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

erfarenheterna av postnatal depression 

hos en grupp kinesiska och 

kaukasiska kvinnor.  

Kvinnor med PPD beskriver upplevelser av skam, 

skuld, ensamhet och tappad identitet.  
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5. Meeting the challenges of 

teenage mothers with postpartum 

depression: overcoming stigma 

through support. 

 

Boath, Elizabeth Hardie; 

Henshaw, Carol; Bradley, 

Eleanor 

2013 England 

 

Syfte: Denna studie syftade till att 

undersöka upplevelserna från 

tonårsmödrar med postpartum 

depression. 

Resultat 

I resultatet beskrivs upplevelser av stigmatiseringen 

och att de saknade stöd utifrån. 

6. Qualitative insights into 

women's personal experiences of 

perinatal depression and anxiety.  

 

Nicole Highet, Amanda L. 

Stevenson, Carol Purtell & 

Soledad Coo  

2014 Australien 

 

 

Syftet var att undersöka kvinnors 

upplevelse av postnatal 

depression.           

Kvinnor med PPD upplever trötthet, oro, ångest, 

ledsamhet en upplevelser av att inte räcka till.  

 

7. Mothers' Descriptions of 

Recovery from Postpartum 

Depression. 

 

Williams Pamela 

2015 England 

Syfte: Att beskriva kvinnornas 

upplevelser av PPD och deras 

återhämtning. 

Resultat: Kvinnorna i denna studie beskriver en 

återhämtningsprocess från PPD. I studien framgår 

upplevelser av ensamhet, hopplöshet och en känsla av 

att inte räcka till. Man får följa utvecklingen och 

övergången från PPD till ett tillfrisknande. 

8. Experiences of postpartum 

depression among first-time 

mothers in mainland China 

Ling-ling Gao, Sally Wai-chi 

Chan, Liming You & Xiaomao 

Li 2010 Kina 

 

Syfte: Beskriva upplevelsen av 

postpartum depression på 

förstagångsmödrar i Kina. 

Resultat: Mödrarna upplevde sig som misslyckande, 

otillräckliga och betraktade de sig själva som 

inkompetenta och ofullkomliga mödrar. 

9. Immigrant Afghan women's 

emotional well-being after birth 

and use of health services in 

Melbourne Australia 

 

Touran Shafiei, Rhonda Small, 

Helen McLachlan 

2015 Australien 

Syfte: Afghanska kvinnors upplevelse 

av postpartum depression. 

Resultat: Kvinnorna upplevde känslomässig nöd och 

kände sig utan stöd ifrån familj och samhället. 
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10. Stories of Postpartum 

Depression: Exploring Health 

Constructs and Help-Seeking in 

Mothers’ Talk 

 

Lindsey J. Thomas, Kristina M. 

Scharp & Christina G. Paxman 

2014 USA 

 

Syfte: att undersöka upplevelserna för 

kvinnorna med PPD och hur PPD 

påverkade kvinnorna. 

Resultatet beskriver Irrationella tankar, stigma och 

brist på självkänsla i modersrollen. 

11. 

Older mothers’ experiences 

of postnatal depression 

 

Julie Hannan 

2016 England 

 

 

Syfte: Att undersöka depression efter 

postpartum bland kvinnor som fick 

sitt första barn vid 30år eller senare. 

Resultatet beskriver starka känslor av att allt måste 

vara perfekt då de äntligen är mamma. 

Skam och stigma beskrivs 

En rädsla inför den nya identiteten med höga inre krav 

på sig själv. 

12. The experience of postnatal 

depression in West African 

mothers living in the United 

Kingdom: a qualitative study.  

 

Gardner PL1, Bunton P1, Edge 

D1, Wittkowski A2 

2014 England 

Syfte: att utforska den upplevda 

upplevelsen av postnatal depression 
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