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Sammanfattning

Syfte: Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva kvinnors upplevelse av att

drabbas av en postpartum depression(PPD).

Metod: Examensarbetet som föreligger gjordes som en litteraturstudie med deskriptiv

design. Studien baserar sig på resultatet av 12 vetenskapliga artiklar. De 12 valda

artiklarna hämtades från PubMed och CINAHL.

Huvudresultat: Det som visade sig vara utmärkande för en PPD var att kvinnorna kände

sig kluvna inför moderskapet. De hamnade i en gråzon mellan vad de hade förväntat sig

och hur verkligheten såg ut. Det visade sig att många kvinnor känner allt annat än lycka

som nybliven förälder. Det handlade om känslor som misslyckande, sorg, förlust,

rädsla, ensamhet och skam. Många ansåg att informationen om tillståndet i

föräldrautbildningen var alldeles för liten. Känslorna pendlade mellan kärlek och hat

gentemot det lilla spädbarnet. En rad kvinnor beskrev tankar de haft som gick ut på att

faktiskt skada det lilla spädbarnet. Många ansåg däremot att när de väl fick adekvat

hjälp kändes det som en lättnad. Det blev då mer legitimt för dem att vara ledsna och att

slippa eftersträva bilden av den perfekta mamman. En annan viktig faktor för dessa

kvinnor visade sig vara det sociala stödet men även förståelse från de närmsta anhöriga.

Det framkom även att det fanns väldigt många kvinnor som led i tysthet.

Nyckelord: Kvinnor, Upplevelser, postpartum depression



Abstract

Aim: The aim of this study was to describe women’s experience suffering from a

postpartum depression.

Method: The thesis is a literature study with a descriptive design. The study is based on

the result of 12 scientific articles. The 12 articles were found in PubMed and CINAHL,

Main result: The thing that was distinctive for PPD was that women felt torn upon

motherhood. They were often cought in a greyzone between expectations and reality. It

was found that a lot of women felt everything but happiness about becoming a mother.

Feelings of failure, grief, loss, fear and shame were found.

A lot of women thought that they have had too little information before they the

delivery, about the fact that they could get PPD. The feelings towards the infant were

constantly commuting between love and hate. Some women even described thoughts

about actually hurting the infant.

A lot of these women described feelings of relief when they got help and treatment. At

that time they felt that it was legitimate to feel sad and they no longer had to constantly

endeavor the picture of the perfect mother. Another important issue for the women was

the social support and also an understanding family. The studies also showed that there

were many women suffering in silence.

Keywords: Women, postpartum depression, experience
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1 Introduktion

Att bli mamma är inte alltid förenat med lycka. För många mödrar kan det vara en svår period i livet

att bli förälder, vilket kan leda till utvecklingen av PPD (postpartum depression) vilket innebär en

depression som uppstår efter förlossningen (Leahy-Warren et al. 2011).

Omkring 13 % av alla nyblivna mödrar drabbas av PPD (Turner et al. 2010).

Denna form av depression kan ge mamman dålig hälsa men även påverka relationen mellan

mamman och det nyfödda barnet. PPD anses vara en relativt vanligt förekommande komplikation

vid barnafödande (Leahy-Warren et al. 2011).

Många kvinnor går idag odiagnostiserade med PPD, då det ofta misstas för att vara depressiva

symtom relaterade till barnafödande (Banti et al. 2011).

När en kvinna får barn förändras plötsligt hela livet.  För vissa kvinnor blir detta en väldigt stor och

dramatisk omställning. Att bli mamma innebär att hela livet förändras, kvinnan identifieras nu som

mamma och inte den enskilda individ hon tidigare var. Ansvaret som kommer med barn kan för

vissa kännas väldigt betungande, detta i synnerhet om modern inte hunnit förbereda sig inför den

stora livsomställningen. Att en kvinna drabbas av det som benämns ”baby blues” vilket innebär att

mamman får en lättare depression. Den är mycket vanligt och kommer i regel tre dagar postpartum

och kulminerar efter ca tio dagar. Det är då denna ” baby blues” inte kulminerar risken för att

utveckla PPD föreligger. Kvinnans tillfrisknande är helt beroende av det faktum att hon får adekvat

hjälp i rätt tid, för att ta sig genom denna svåra period i livet (Lilja et al. 2012).

1.1 Tidigare studier

Många kvinnor upplevde känslor av isolering och kände sig därmed väldigt ensamma relaterat till

bristen på det sociala stödet som kvinnor behöver när de befinner sig i en depression postpartum.

Deras känsla av ensamhet förstärktes ofta då barnet grät eller om amningen initialt inte fungerade

felfritt (Nahas et al. 1999).

I många kulturer anses kvinnan vara den person i familjen som skall ta hand om de övriga, se till att

de håller sig friska, att de får mat och att de har det rent omkring sig. Om nu kvinnan inte lyckas att

upprätthålla denna fasad, känner hon sig misslyckad som mamma och även som fru. Kvinnan

förväntas heller inte klaga över förändringar i hem och familj som kommer med den nya mamma

rollen, hon förväntas klara av denna övergång utan några som helst hinder (Nahas et al. 1999).

Många kvinnor vet inte om att det finns någonting som idag benämns PPD och när de då får

diagnosen vill kvinnor gärna inte berätta det för någon då de känner stor skam över detta (Nahas et

al. 1999).
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Nahas et al. (1999) menar att fler kvinnor skulle söka hjälp om de hade fått bra information om

depressionen innan de fick barn, på så sätt hade de själva kunnat känna igen symtomen och sökt

hjälp tidigare (Nahas et al. 1999).

Många kvinnor upplevde känslor av att barnmorskor och annan sjukvårdspersonal var en

bidragande faktor till att de kände sig nedstämda. När kvinnorna gick för att få råd upplevde de

råden som väldigt motsägelsefulla (Nicolson 1990). Kvinnorna upplevde även en förlust av sin

kontroll i familjelivet. De uttrycker även känslor av förlust av sin sexualitet, sin tidigare kropp,

förlust av status relaterat till att de inte längre arbetade (Nicolson 1990).

1.2 Symtom och behandling

Nedstämdhet postpartum är vanligt förekommande, men hos vissa kvinnor kvarstår en nedstämdhet

som med tiden övergår till en depression (Banti et al. 2011).

Andra symtom kan vara sömnsvårigheter och aptitförändringar (Davies et al. 2003).

Trots att PPD anses vara en stor hälsofråga för många nyblivna mödrar i många olika kulturer,

förblir den fortfarande ofta odiagnostiserad och därmed obehandlad. Även om sjukdomen upptäcks

och diagnostiseras är det väldigt få som tar emot den hjälp som erbjuds (Banti et al. 2011).

De flesta som diagnostiseras med PPD får som startbehandling någon form av antidepressivt

läkemedel, de kan även få samtalskontakt eller en kombination av dessa två. Samtalskontakt bör

vara förstahandsvalet, och läkemedel bör endast användas vid behov. Vårdpersonal bör om möjligt

ta hänsyn till den bakomliggande orsaken och anpassa behandlingen efter denna (Turner et al.

2010).

Genom att tidigt fånga upp och hjälpa dessa utsatta kvinnor till behandling kan vårdpersonalen

skapa ett bättre liv för både mamman och det lilla spädbarnet (Davies et al. 2003).

1.3 Bakomliggande orsaker

Det är inte enbart de biologiska förändringarna i kroppen som ligger till grund för att en kvinna

drabbas av PPD, även de sociala faktorerna spelar in (Gao et al. 2010).

Andra orsaker kan vara själva förlossningen och de biologiska förändringarna som kroppen

genomgår under graviditeten som orsakar och utlöser detta. Det kan även handla om tidigare

psykiska problem, en ansträngd ekonomisk situation, ett dåligt förhållande med sin partner eller att

amningen blir problematisk (Gao et al. 2010).

En stor riskfaktor för nyblivna mödrar att drabbas av en PPD är depression under graviditeten

(Banti et al. 2011).
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1.4 Familjepåverkan

Att bli föräldrar kan vara väldigt påfrestande för ett förhållande. Om föräldrarna inte känner sig

trygga med varandra kan det skapas känslor av svartsjuka gentemot barnet, diskussioner mellan de

två föräldrarna om synen på föräldraskapet och barnuppfostran (Lilja et al. 2012).

Att föräldrarna skapar en trygg och kärleksfull relation till det nyfödda barnet är av yttersta vikt för

barnets framtida psykologiska utveckling. En stabil relation mellan mamman och pappan har även

det visat sig ha en positiv inverkan på moderns och spädbarnets relation till varandra (Lilja et al.

2012).

1.5 Katie Erikssons omvårdnadsteori

Hälsa kan ses som någonting mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är inte något som vi har, det är

något varje människa är. Genom att se det på detta sätt lyfter hon fram att varje enskild människa

har ett speciellt ansvar för sin egen hälsa (Kristoffersen et al. 2006).

Vissa har i lidande stunder svårt att berätta för andra hur de känner och mår, vilket kan skapa mer

lidande för personen. Enligt Katies teori genomgår alla människor sorg och lidande i livet, det som

skiljer oss åt är hur vi hanterar situationen och vilka resurser vi har till hands. Resurserna kan

handla om släktingar, vänner eller vårdpersonal (Kristoffersen et al. 2006).

Genom att människan försöker finna en mening i det hon går igenom i form av lidande, sjukdom

och smärta kan hon utvecklas som människa. I hennes teori är det hälsa, människa och omsorg som

är det centrala (Kirkevold M. 2000).

Katie menar att det är viktigt att se hur människan förhåller sig till sin omgivning, sig själv och sin

hälsa. Hur varje människa upplever sin situation, om de själva anser sig ha hälsa trots sjukdom eller

ohälsa trots frånvaro av sjukdom (Kristoffersen et al. 2006).

1.6 Problemformulering

Enligt Highet et al. (2011) finns det i vården för lite kunskap om PPD och hur dessa kvinnor ska

bemötas.

Problemet är att det är få som söker hjälp och att vårdpersonalen inte har kunskap om hur de ska

fånga upp dessa kvinnor (Davies et al. 2003).

När de väl diagnostiserats är det få som tar emot den hjälp de blir erbjudna (Banti et al. 2011).

Författarna anser att denna studie är viktigt, för att belysa hur kvinnor som drabbats av PPD

upplever sin situation. Detta för att allmänsjuksköterskan ska kunna skapa en större förståelse och

kunna ge ett bättre omhändertagande av dessa kvinnor.
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1.7 Syfte

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av postpartum depression, samt vilken

kvalitet artiklarna har utifrån beskrivningen av undersökningsgruppen.

1.8 Frågeställning

Hur upplever kvinnor att drabbas av en postpartum depression?

Vilken kvalité har artiklarnas undersökningsgrupp?

2 Metod

2.1 Design

En litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2008).

2.2 Databaser och sökord

Författarna har sökt i databaserna CINAHL och PubMed som finns till förfogande genom

högskolans bibliotek. Författarna har använt sig av MeSH termer och booleanska söktermen AND.

Sökorden postpartumdepression, experience, postnataldepression, mother, treatment, motherhood

och childbirth valde författarna utifrån det valda syftet och frågeställningen. Resultatet redovisas i

tabell 1.

2.3 Tabell 1.Databaser, söktermer, antal träffar och valda källor

Databas Söktermer Antal

träffar

Valda källor

(exkl.dubbletter)

CINAHL ”Postpartum depression”(Mesh-SH)

AND ”lived experience”

6 2

CINAHL “Postpartum depression” (Mesh-SH)

AND “experience”

82 2

CINAHL ”Postpartum depression” (Mesh-SH)

AND “life”

69 2
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CINAHL “Postpartum depression” (Mesh-SH)

AND “experiences” (Mesh-SH) AND

“motherhood”

8 1

CINAHL ”Postnatal depression” (Mesh-SH) AND

”experiences”

50 1

Pub Med “Postpartum” (Mesh-SH) AND “women”

(Mesh-SH) AND “experience”

47 1

Pub Med “Postpartum depression” (Mesh-SH)

AND ” life”

98 1

Pub Med ”Postnatal depression” (Mesh-SH)  AND

”experiences”

48 1

CINAHL “Childbirth” (Mesh-SH) AND

“Depression”

118 1

Totalt. 526 12

2.4 Urvalskriterier

Artiklar till studien söktes under våren och hösten 2012. Dessa skulle vara skrivna på

engelska, publicerade i vetenskapliga tidsskrifter samt vara publicerade senare än 2001.

Artiklarna skulle vara länkade till fulltext med ett tillgängligt abstract som gjorde det lättare

för författarna att få en överblick av de valda artiklarnas innehåll. Artiklar som var

publicerade tidigare än 2002 eller av ej kvalitativ karaktär exkluderades. Författarna valde att

inte ha någon över eller undre åldersgräns på deltagarna i studierna. Detta för att få ett bredare

perspektiv på hur kvinnor upplever PPD.De vetenskapliga artiklarna som valdes ut granskades initialt utifrån abstract för att seom dessa syntes relevanta utifrån syfte och frågeställning.
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2.5 Dataanalys

De 12 valda artiklarna analyserades sedan utifrån syfte och resultat. (Redovisas i tabell 1)

De utvalda artiklarna lästes sedan i sin helhet för att se om de visade sig vara relevanta för

föreliggande studies syfte och frågeställning. Dessa artiklar granskades sedan utifrån design,

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Som grund för granskningen låg

Forsberg och Wengström (2008). Den utförda kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2 bilaga 1.

Artiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna var för sig, därefter fördes en diskussion av

innehållet. Efter att ha diskuterat genom materialet valdes delar ut som svarade mot valt syfte och

frågeställning. Olika rubriker skapades utifrån det valda materialet som sedan sammanställdes i

resultatet.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Författarna valde att använda sig av redan vetenskapligt granskad litteratur, som blivit etiskt

godkända av en forskningsetisk kommitté. Författarna följde därmed de vedertagna etiska reglerna

som finns. (Forsberg & Wengström 2008).

Författarna har varit objektiva i sin granskning av de utvalda artiklarna (Forsberg & Wengström

2008).

3 Resultat

Litteraturstudien bygger på resultatet av 12 vetenskapliga artiklar Resultatet i artiklarna redovisas i

löpande text under olika rubriker samt i en kvalitetsgranskning, som redovisas i tabell 1 och tabell 2

bilaga 1. För att redovisa resultatet på ett överskådligt sätt skapades rubrikerna, moderskapet,

okunskap, förnekelse, isolering, stöd och behandling.

3.1 Tabell 2 Resultatöversikt över valda källor

Författare och
publikations år

Titel Syfte Resultat
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Bliszta et al.

(2010)

Australien

Women’s
experiences
of postnatal
depression –
beliefs and
attitudes as
barriers to
care

Syftet med studien var att
undersöka vad det finns
för hinder hos
australiensiska kvinnor
med PPD att söka vård
samt vilka attityder
kvinnorna hade till de
olika
behandlingsalternativ
som fanns.

Åtta teman redovisades i
resultatet dessa handlade
om: Förväntningar av
moderskapet, att inte klara
av situationen och rädslan
för att misslyckas, stigma
och förnekelse, mental
ohälsa, att vara medveten
och tillgänlig, Stöd,
förmågan att hantera det
nyfödda barnet, förmågan
att söka hjälp, upplevelser
av behandling, och
relationer med
sjukvårdspersonal.

Buultjens &
Liamputtong (2007)

Australien

When giving life
starts to take the life
out of you: women's
experiences of
depression after
childbirth

Syftet med studien var att
undersöka kvinnors
förväntningar av
moderskapet samt fånga
deras upplevelser av
PPD.

Det finns ingen speciell
faktor som utlöser
postpartum depressionen,
utan snarare en massa
problem som kulminerar.
Vilka kan vara trötthet,
dålig relation med partnern
och kraven de har på sig
själva.

Chan, S.W et al. (2002)

Kina

A qualitative study
of experience of a
group of Hong Kong
Chinese women
diagnosed with
postnatal depression

Syftet med studien var att
undersöka hur kvinnor
diagnostiserade med PPD
i Hong Kong upplevde
sin situation.

Fyra teman redovisades i
resultatet: Fångad i
depressionen, ambivalenta
känslor för barnet,
otillräckligt stöd från
make/sambo och klagande
svärföräldrar.

Choi et al. (2005)

England

Supermum,
superwife,
supereverything:
performing feminity
in the transition to
motherhood

Syftet med studien var att
undersöka hur
förstföderskor värderade
och hur de uppfattade
moderskapet i jämförelse
med hur deras
förväntningar såg ut
innan de blev mamma.

Två teman redovisades
dessa handlade om:
Förverkligande av
moderskapet samt hur de
hanterade moderskapet.

Edhborg et al. (2005)

Sverige

”Struggling with
life”: Narratives
from women with
signs of postpartum
depression

Syftet med studien var att
beskriva och undersöka
hur svenska kvinnor med
PPD upplevde första
tiden med sitt barn.

Kvinnorna uttrycker sig
känna skuld och
skamkänslor. Både mot sig
själva, barnet och fadern. De
uttrycker även en förlust av
sin individualitet.



~ 8 ~

Haga et al.
Oslo
(2011)

Norge

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

Syftet med studien var att
få en insikt i varför vissa
mödrar finner
moderskapet så
emotionellt betungande
att de blir deprimerade.

Tre huvudteman
redovisades i resultatet
dessa handlade om den
personliga inställningen till
att bli mamma, det sociala
stödet och Amningen.

Hanley & Long (2004)

England

A study of welsh
mothers´experience
of postnatal
depression

Syftet med studien var att
undersöka hur engelska
kvinnors upplevelse av
PPD samt hur accepterat
det är i samhället.

Mödrarna hade till initialt
svårt att erkänna för sig
själva hur de mådde. De
upplevde en väldig lättnad
när de väl fick diagnosen.

Leung et al.
(2005)

Kina

Stress in women
with postpartum
depression: a
phenomenological
study

Syftet med studien var att
undersöka hur kvinnor
med PPD i Hong Kong
upplevde stress
postpartum.

Fem teman redovisades i
resultatet, dessa handlade
om: Föräldrarnas
kompetens, glappet mellan
vad förväntningar och
upplevelsen av
moderskapet, känslan av att
ta hand om det nyfödda
barnet, barnomsorg,
Konflikter som uppstod
mellan kultur och tradition.

Mc Carthy &
Mcmahon
(2008)

Australien

Acceptance and
Experience of
Treatment for
Postnatal Depression
in a Community
Mental Health
Setting

Syftet med studien var att
undersöka hur kvinnor
med PPD upplevde och
accepterade sin
behandling.

Två hypoteser formades:
Kvinnor inser inte att de är
sjuka. De inser inte att det är
en depression, därför söker
de inte hjälp.

Sword, W et al. (2012)

Canada

The complexity of
postpartum mental
health and illness: a
critical realist study

Studiens syfte var att
hitta faktorer som utlöser
eller ej utlöser PPD hos
kvinnor som tidigare
varit drabbade av någon
form av depression.

Trötthet, smärta och hur
återhämtningen gick
psykiskt och fysiskt, var
faktorer som kunde utlösa
eller inte utlösa depression.
Hemsituation och socialt
stöd var även faktorer som
spelade in.
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Tammentie et al. (2009)
Finland

Families´
experiences of
interaction with the
public health nurse
at the child health
clinic in

Syftet med studien var att
undersöka relationen
mellan BVC sköterskan,
mamman och familjen.

Viktigast ansågs vara
bristande helhetssyn från
vårdpersonalens sida. De
såg inte varje familj som
unik.

Tammentie et al. (2004)

Finland

Family dynamics of
postnatally
depressed mothers-
discrepancy between
expectations and
reality

Syftet med studien var att
undersöka hur
dynamiken I familjen
förändrades när modern
drabbades av en
postpartum depression

En huvudkategorier och sex
subkategorier redovisades i
resultatet: Huvudkategori:
Skillnaden mellan
förväntningar och
verkligheten, Subkategorier:
Förändringar i det
vardagliga familjelivet,
förändringar i
familjerelationer,
manifestationer av
depressiva symtom,
föräldrarnas attityder mot
det nyfödda barnet, Vikten
av att få stöd.

3.2 Moderskapet

Choi et al. (2005) Beskriver att kvinnor hade förväntningar på moderskapet som ej levde upp till

hur de verkligen kände inför livet som nybliven förälder. Många kvinnor hade bildat sig en

uppfattning av hur moderskapet skulle se ut redan innan de fick barn. Detta genom media, den

lyckliga familjen de sett på tv eller läst om i tidningarna. Den bild media hade frambringat visade

sig vara långt från verkligheten (Choi et al. (2005).

Även Tammentie et al. (2009) skriver om att kvinnor ofta hade en bild av hur det skulle vara att bli

mamma, när det sedan inte blev som förväntat kände de sig hjälplösa, besvikna och ledsna.

Även Buultjens & Liamputtong (2007) tar i sin studie upp att kvinnors förväntningar inte stämde

överens med verkligheten.

Edhborg et al. (2005) visade att många kvinnor upplevde att moderskapet var någonting svårt att

leva upp till, de hade förväntningar på sig själva om att vara en bra mamma, om att vara flexibla, ha

mycket tålamod, vara glad och ha tid för eventuella syskon som fanns i familjen.

Tammentie et al.(2009) skriver om att många kvinnor upplevde känslor av misslyckande när de inte

fick något gensvar från sin BVC sköterska eller barnmorska, gällande sina känslor angående

disharmonin som rådde mellan förväntningarna och verkligheten. Detta gjorde att kvinnor kände sig

ensamma och övergivna vilket resulterade i en mycket låg självkänsla.
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Bilszta et al. (2010) menar att när kvinnans förväntningar inte uppfylldes blev övergången till att bli

förälder mycket svårare än de någonsin kunnat tro. När lyckan uteblev och de starka negativa

känslorna tog över blev det svårt att hålla fasaden uppe.

Bilszta et al. (2010) tar upp att många kvinnor hade en klar bild innan barnet föddes om att de skulle

vara kapabla till att läsa av barnets alla behov och veta precis vad de skulle göra vid varje tillfälle.

När mammorna sedan inte kunde veta precis vad som skulle göras varje gång, kände de sig även då

som en misslyckad förälder.

Edhborg et al. (2005) menar kvinnor hade uttalade svårigheter att anpassa sig till sin nya roll som

mamma, då de upplevde sig ha dåligt självförtroende när det kom till att ta hand om barnet.

Även Tammentie et al.( 2009) tar upp att kvinnor hade svårigheter att hantera förändringarna som

kom med den förändrade familjesituationen och bristen på egentid. Detta ledde till att mammorna

lätt kunde skuldbelägga det lilla barnet för detta, eftersom att kvinnorna ansåg att barnet krävde för

mycket av dem. Detta i sin tur ledde till att kvinnor kände ett viss mått av ilska, misslyckande och

inkompetens i sin roll som mamma. Detta visade sig kunna få förödande konsekvenser, en rad

kvinnor erkände tankar om att faktiskt skada det lilla spädbarnet (Tammentie et al. 2009).

Känslor av inkompetens kom av att vissa inte kunde amma överhuvudtaget, vissa kände en oro inför

amningen. De hade nu längre inte kontroll över situationen (Leung et al. 2005).

De trodde även att när barnet grät så var det för att de var missnöjda med sin mamma (Edhborg et

al. 2005).

Enligt både Sword et al. (2012) och Chan et al. (2002) upplevde kvinnor att de var trötta och

utmattade efter förlossningen. Vilket var bidragande orsaker till att de kände skam över att inte

kunna ta hand om barnet på rätt sätt, att de andra barnen kom i skym undan eller att hushållet inte

sköttes som innan.

Detta kunde leda till att mammorna kände skam och stigma över att inte klara av sin nya roll som

mamma (McCarthy & McMahon 2008).

Chan et al. (2002) menar att många kvinnors känslor inför det nyfödda barnet pendlade mellan

kärlek och ibland till och med hat. De kände till stor del att barnet var den största anledningen till att

de kände sig deprimerade. Över hälften av kvinnorna i denna studie tog upp att de faktiskt hade haft

för avsikt att skada barnet vid några tillfällen, det kunde handla om ett litet nyp i benet eller att det

gick så långt att de faktiskt slog på barnet. När känslorna var som värst kände många kvinnor att

den lättaste utvägen hade varit att ta barnet i famnen och hoppa ut genom fönstret, allt för att få ett

slut på de hemska känslorna. Många av kvinnorna sa ändå att det var barnet som faktiskt fått dem

från att inte begå suicid (Chan et al. 2002).
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3.3 Okunskap

Hanley och Long (2006) tar upp att många kvinnor besitter väldigt lite eller ingen kunskap alls om

att de faktiskt kan drabbas av PPD. De flesta kvinnor lägger all fokus på barnet under graviditeten,

att barnet skall vara friskt och att förlossningen skall gå bra. De glömmer då helt bort sig själva och

att de faktiskt kan drabbas av PPD, pågrund av den bristande kunskapen visste de heller inte hur de

skulle reagera på, eller känna igen symtomen när de väl drabbades av PPD. Många tror att de mår

dåligt på grund av sömnbristen och att lite sömn faktiskt kommer att råda bot på bekymren (Hanley

& Long 2006).

Även Bilszta et al. (2010) skriver om just detta, att kvinnor upplevde det vara för lite information

om att det fanns en risk att drabbas av PPD i föräldrautbildningen, de beskrev även att de kunde

komma på sig själva den gången de hade pratat om depressionen i föräldrautbildningen, då hade de

bara slutat lyssna för en stund och tänkt att det drabbar alla andra, jag själv skulle aldrig kunna

drabbas av någonting liknande (Bilszta et al. 2010).

Det visade sig även att de hade lite kunskap om hur och var de kunde vända sig för att få hjälp att

komma ur sin depression. När de gick till vårdcentralen för att få hjälp fick många kvinnor

uppfattningen om att personalen gärna ville normalisera deras psykiska tillstånd istället för att aktivt

hjälpa dem (Bilszta et al. 2010)

3.4 Isolering

Känslor av rädsla för att det skulle hända barnet något, och hur de i så fall skulle hantera det visade

sig vara mycket vanliga bekymmer hos de nyblivna mammorna (Chan et al. 2002).

I och med depressionen fick dessa mammor en annan syn på världen, vilket gjorde att vissa valde

att isolera sig. De var rädda för att andra skulle döma dem, ingen skulle förstå hur de mådde eller så

var de rädda att något skulle hända deras barn. Detta gjorde i sin tur att de undvek att träffa andra

nyblivna mammor (Tammentie et al. 2004).

Vissa mammor var så oroliga för sina barn att de lät barnet gå före allt annat, till och med

matlagningen blev ett stort problem då de hela tiden bar på sina spädbarn. Som följd av deras oro

var de ej kapabla till att låta någon annan att ta hand om deras barn (Leung et al. 2005).

Många kvinnor kände sig instängda i sin situation, vilket gjorde att de ej såg någon väg ut. De ansåg

sig inte ha någonstans att vända sig för att få den hjälp de behövde. De kände även att de inte var

kapabla att hantera sina känslor på egen hand (Chan et al. 2002).
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3.5 Stöd

Hanley och Long (2006) skriver att många kvinnor väljer att prata med sin egen mamma för att få

stöd när de drabbades av PPD. Till en början ville de inte lägga bördan på sina andra

familjemedlemmar. De ansåg helt enkelt att det var deras plikt att vara den som skötte om allt

hemma. När de dock kände att det behövdes stöd vände de sig oftast till sin egen mamma. I studien

framkom det fanns en uppfattning hos många kvinnor att längre tillbaka i tiden ansågs det vara mer

accepterat för de äldre i familjen att ha en aktiv roll i sina barnbarns liv (Hanley & Long 2006).

Haga et al. (2012) påvisar att många kvinnor uttryckte vikten av det sociala stödet från sin partner.

De ansåg att partnern skulle vara delaktig i alla moment som kom med det nyfödda barnet.

Mammorna kände sig till viss del svikna av sina partners då de inte var ett tillräckligt stöd för dem.

De kände sig ensamma och utlämnade till situationen (Haga et al. 2012).

Buultjens och Liamputtong (2007) visar i sin studie att många kvinnor upplevde att de ej fick

tillräckligt stöd från sin omgivning. De närstående hjälpte till en viss mån till med det nyfödda

barnet, men kunde inte förstå hur kvinnorna kände sig och kunde heller inte sätta sig in i kvinnornas

situation. Många kvinnor upplevde även att de inte hade någonstans att vända sig när det kom till

känslomässiga problem. Kvinnorna i studien var rörande överens om att det behövs mer information

om vart kvinnor skall vända sig för att få adekvat hjälp. De ville även belysa det faktum att det inte

ligger någon skam i att drabbas av PPD (Buultjens & Liamputtong 2007).

3.6 Förnekelse

Hanley och Long (2006) skriver om att de flesta kvinnor i deras studie till en början befann sig i

någon slags förnekelsefas. De hade svårt att erkänna för sig själva och framförallt inför andra hur de

i själva verket mådde. Många tänkte att en depression är någonting som drabbar andra och inte dem

själva. De gjorde allt som stod i deras makt för att dölja sina symtom för familj och vänner på grund

av skam och skuldkänslor.

Chan et al. (2002) skriver också att kvinnorna förnekade sina känslor till en början. De var inte alls

deprimerade och ingen skulle kunna hjälpa dem. De ville därför ej ta några antidepressiva

läkemedel samt på grund av dess bieffekter. De ansåg även att det inte fanns någon som kunde

hjälpa dem eftersom de inte ansåg sig vara deprimerade.

Detta visade enligt McCarthy och McMahon (2008)sig kunna leda till att kvinnorna kunde må

dåligt i tysthet flera månader innan de erkände för någon att allt inte stod rätt till.

Choi et al. (2005) menar att många kvinnor ville ses som bra mammor och hade därför väldigt svårt

att tala om för andra hur de kände sig, de ville även ge ett intryck av att de klarade av både familjen

och hemmet, vilket gjorde att de inte sökte den hjälp de behövde.
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Många av kvinnorna upplevde enligt Bilszta et al.( 2010) en viss rädsla för vad deras omgivning

skulle tycka, vilket gjorde att de så långt som möjligt förnekade att de inte mådde bra.

Även Tammentie et al. (2004) skriver om hur mödrarna förnekade hur de kände och hade svårt att

söka hjälp. De kände sig misslyckade som föräldrar då de inte klarade av att upprätthålla det

perfekta livet. Det framkom i studien att dessa kvinnor inte gärna pratade med andra om hur de

mådde och om att de faktiskt hade en depression. De pratade hellre om att de var trötta och

utmattade relaterat till sömnbristen som kommit med det nyfödda barnet. De tyckte att en

depression ansågs vara en psykisk sjukdom och därför också någonting som var skamligt. Många

kvinnor och även deras närstående hade svårt att förstå vad det var som hade hänt (Tammentie et al.

2004).

3.7 Behandling

Kvinnor fick ofta höra att det var fullt normalt att känna sig nere, vilket gjorde att de upplevde det

som att de inte hade så mycket mer att säga. På så sätt upplevde de även känslor av att bli lämnade

åt sitt eget öde, de fick på bästa sätt försöka lösa det själva (Blizta et al. 2010).

Fick de däremot någon slags respons då de talade om hur de mådde, kände dem att det var legitimt

att prata öppet om sina känslor (Blizta et al. 2010).

Hanley och Long (2006) skriver om att många kvinnor faktiskt kände en stor lättnad när de väl fick

en diagnos. De kände sig även tillfreds med att ta emot den, på det sättet fick de en känsla det nu

faktiskt var tillåtet att vara deprimerade, och de behövde inte längre känna samma skuld och skam.

Blizta et al. (2010) visar att kvinnor med PPD ansåg att det fanns en rad viktiga egenskaper en

sjuksköterska bör besitta för att vara en bra hjälp till den nyblivna mamman. Sjuksköterskan skulle

vara empatisk, snäll, väl informerad, kunnig, finnas tillgänglig samt vara en bra lyssnare.

I artiklar skrivna av Buultjens och Liamputtong (2007), Blizta et al. (2010), Haga et al. (2011),

Tammentie et al. (2009) och Tammentie et al. (2004) tog de upp om hur mammorna upplevde sin

tid på BB och kontakten med BVC.

För många mammor var tiden på BB och hur de behandlades av personalen en bidragande faktor till

hur de mådde. De tyckte inte att de kände sig förstådd av personalen, speciellt inte om det var andra

barnet. Då uppfattade de att personalen redan ansåg dem fullärda på grund av att de redan gjort det

en gång. De mammor som fick sitt första barn ansåg sig däremot få mer hjälp (Buultjens &

Liamputtong 2007).

De som upplevde sig fått bra hjälp på BB tyckte att övergången till BVC var en riktig besvikelse.

De upplevde att de inte fick någon kontakt med sköterskan och dessutom var det olika som tog
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emot varje gång, vilket ledde till svårigheter att skapa en bra kontakt relaterat till bristen på

kontinuitet. Det var även många kvinnor som upplevde att BVC-sköterskan betedde sig överlägset

mot dem, de kände sig anklagade när de talade om att det var någonting som kändes fel (Tammentie

et al. 2009).

Kvinnor upplevde en stor press från BVC över att lyckas med amningen. Oavsett hur mamman eller

barnet mådde kände de sig pressade till att fortsätta med amningen. De upplevde att för att kunna

vara en bra mamma krävdes det av dig att du ammade ditt barn (Haga et al. 2012).

Trots att många kvinnor hade fått modersmjölksersättning med sig hem från BB så var det endast

till att använda vid akuta nödsituationer. Och om kvinnorna fick sår på bröstvårtorna eller kände

smärta vid amningen så kunde de inte göra det på rätt sätt, hade de blivit tillsagda. En del mammor

kände en stor oro över nätterna, skulle de kunna amma eller skulle det bara bli jobbigt för dem

(Haga et al. 2012).

Även Tammentie et al. (2004) visar att många kvinnor kände sig helt utmattad, trots detta skulle de

ändå amma till varje pris, detta enligt sköterskorna på BVC. En ytterligare studie skriven av samma

författare visar också att kvinnor upplevde stress över amningen (Tammentie et al. 2009).

3.8 Artiklarnas undersökningsgrupp

Föreliggande studie baseras på 12 intervjustudier med ett antal av 226 kvinnor.

Antalet kvinnor som intervjuades varierade från som lägst 9 (Tammentie et al. 2004) och som mest

40 kvinnor (Bliszta et al.2010) Åldrarna varierade mellan som lägst 17 år (Hanley & Long 2004)

och som högst 45 år (Leung et al. 2005). Majoriteten av de som deltog i studierna var 33 år. I 9 av

de 12 artiklarna är bortfallet väl beskrivet. Det totala bortfallet var 49 st. Med som minst 3 st (Choi

et al. 2005) (Mc Carthy & Mcmahon 2008). Som mest uppvisades ett bortfall på 24 kvinnor, vilket

innebär ett bortfall på hela 52 %. (Edhborg et al. 2005).

De 12 studierna kommer från sju olika länder nämligen, Sverige, Norge, Australien, England,

Finland, Kina och Canada.

I samtliga artiklar har ett strategiskt urval legat till grund för vilka deltagare som ska ingå i studien.

Samtliga har använt sig av frågeformuläret EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale). För att

på så sätt se om kvinnorna uppfyller kriterierna för PPD. Åtta artiklar hade valt ut sina deltagare

från sjukhus, BVC, hälsocentraler eller mamma-barngrupper. Två artiklar hade använt sig av

intresseanmälningar som lämnades ut via BVC, där de hade beskrivit studiens syfte samt vilka

kriterier deltagarna skulle uppfylla. De andra två artiklarna använde sig av kvinnor som tidigare

hade deltagit i studier av liknande karaktär för att samla in sina deltagare.
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4 Diskussion

4.1 Huvudresultat

Det som visade sig vara utmärkande för en postpartum depression var att kvinnorna kände sig

kluvna inför moderskapet. De hamnade i en gråzon mellan vad de hade förväntat sig och hur

verkligheten såg ut. Det visade sig att många kvinnor känner allt annat än lycka som nybliven

förälder. Det handlade om känslor som misslyckande, sorg, förlust, rädsla, ensamhet och

skam. Många ansåg att informationen om tillståndet i föräldrautbildningen var alldeles för

liten. Känslorna pendlade mellan kärlek och hat gentemot det lilla spädbarnet. En rad kvinnor

beskrev tankar de haft som gick ut på att faktiskt skada det lilla spädbarnet. Många ansåg

däremot att när de väl fick adekvat hjälp kändes det som en lättnad. Det blev då mer legitimt

för dem att vara ledsna och att slippa eftersträva bilden av den perfekta mamman. En annan

viktig faktor för dessa kvinnor visade sig vara det sociala stödet men även förståelse från de

närmsta anhöriga. Det framkom även att det finns alltför många kvinnor som lider i tysthet.

4.2 Resultatdiskussion

En rad författare skriver om kvinnornas förväntningar om moderskapet och om hur dessa skiljer sig

från det verkliga livet (Buultjens & Liamputtong 2007), (Choi et al. 2005), (Tammentie et al.2004)

(Bilszta et al. 2010) och (Edhborg et al. 2005).

Bilszta et al. (2010) och Hanley & Long (2006) påvisar i sina studier att kvinnorna hade alltför lite

kunskap om tillståndet och när de drabbades av PPD, hade de svårt att förstå vad som hänt och svårt

att relatera symtomen till någon sjukdomsbild.

Författarna anser därmed att kvinnorna bör få en klarare uppfattning om vad moderskapet kan

innebära genom föräldrautbildningen, den bör även innefatta information om att det faktiskt

föreligger en risk att drabbas av PPD.

Det är även viktigt att i utbildningen informera om symtom och prevalens, författarna ser även

vikten av att vårdpersonalen bör ha en inblick i vilken bild media frambringar av moderskapet, för

att på bästa sätt inbringa en förståelse om vad det är så många kvinnor försöker eftersträva.

(Haga et al. 2012) påvisar en vilja hos många kvinnor att få ett stöd från sin partner. Författarna

anser därav att föräldrautbildningen bör innefatta hela familjen inte bara den blivande mamman.

Enligt socialstyrelsen (2005) ansvarar sjuksköterskan för att ge patienter och närstående

individanpassad information, de ansvarar för att försäkra sig om att alla förstår den information de

blir tilldelade.
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Det har visat sig att en stor andel av dessa kvinnor lider i tysthet, utan en tanke på att söka hjälp

(McCarthy & McMahon 2008). Detta relaterat till att många kvinnor upplever även känslor av skam

inför depressionen (Sword et al. 2012). Trots att skam syntes vara den vanligaste känslan som

framkom i studierna, så fanns även känslor av inkompetens uttryckta, det handlade om en

inkompetens som mamma då de inte klarade av att amma sina barn (Leung et al. 2005) (Tammentie

et al. 2009).

Författarna till föreliggande studie vill därav belysa vikten av att fånga upp dessa kvinnor i ett tidigt

skede, innan det har gått så långt att de väljer att isolera sig själva, de kanske då uteblir från

efterkontroller på mödravården och mätningar och vägningar på barnavårdscentralen och så vidare.

Det blir då svårare för vårdpersonalen att se om en kvinna inte mår bra. En annan viktig aspekt att

belysa, från vårdpersonalens sida är att informera kvinnorna om att det inte är någonting skamligt

att drabbas av PPD. Någonting som även (Buultjens & Liamputtong 2007) poängterar i sin studie.

Många kvinnor ansåg enligt (Bilszta et al. 2010) att när de väl gick för att söka hjälp, fick de inget

gensvar. Sjukvårdspersonalen valde då istället att normalisera kvinnornas känslor. Författarna ser

att sjukvårdspersonalens kunskap om ämnet verkar bristfällig.

Hanley och Long (2006) skriver i sin studie att många kvinnor upplevde en stor lättnad när de väl

fick sin diagnos, de kände då på ett sätt att det var legitimt att må dåligt. Detta visar återigen hur

viktigt det är att fånga upp dessa kvinnor innan det har gått för långt. Vidare anser författarna att om

en depression inte upptäcks kan det få förödande konsekvenser för alla inblandade parter.

För om inte en kvinnas depression upptäcks i tid kan det leda till att hon både skadar det nyfödda

barnet och sig själv (Chan et al. 2002).

Det är enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjuksköterskor dess uppgift att fånga upp de som inte

mår bra genom att observera, bedöma, att vara lyhörd och empatisk, var de än arbetar. För att sedan

tillgodose dessa patienters behov på bästa sätt utifrån deras kompetens (Socialstyrelsen 2005).

Då en moder ansvarat för ett nyfött barn anser författarna det vara av yttersta vikt att hjälpa kvinnan

att uppnå hälsa när de själva inte är kapabla till att göra det.

Katie Erikssons teori handlar om att förstå människan, att ha kunskapen förstå dennes lidande.  Den

handlar även om att finnas där för andra människor. Den handlar om att skapa en relation med

patienten, i den relationen handlar det för sjuksköterskan om att se patienten som en individ, och se

till den enskilde individens behov. För att kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden (Eriksson K

2002).

Det är just det Katie Eriksson pratar om som är viktigt i mötet med dessa patienter.

Katie Eriksson menar även att det är viktigt att se till människans upplevelser, viktigt att se om en

kvinna i dessa fall upplever hälsa trots sin depression. (Kristoffersen et al. 2006).
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Författarna ser då vikten av att sjuksköterskan kan se den enskilda individen för att kunna ge den

bästa möjliga omvårdnaden vid en depression.

Studier från 1900-talet visar att kvinnorna även då upplevde samma känslor som studier gjorda

under senare år påvisar. Det visade redan då att många kvinnor hade för lite kunskap om PPD och

att många kvinnor kände skuld och skam som gjorde att dem var rädda att söka hjälp (Nahas et al.

1999).

Det framkom också att kvinnor även tidigare kände att de ej fick hjälp den hjälp de hade behovet av

från vårdpersonalen. Många kvinnor upplevde personalens information som motsägelsefull och att

personalen ville normalisera deras känslor (Nicolson 1990).

Detta visar tydligt att det inte har hänt så mycket inom det valda området på länge. Forskning har

utförts men den visar att kvinnor känner fortfarande att de inte får hjälp, och de känner fortfarande

sen stor skuld och skam över att drabbas av PPD. Det krävs därmed bredare kunskap om hur

allmänsjuksköterskan och andra yrkesgrupper kan hjälpa dessa kvinnor på bästa sätt, samt hur vi

ska få bort den skambelagda stämpeln som finns angående PPD. Allt detta för att kunna ge dessa

kvinnor ett bättre liv.

4.3 Metoddiskussion

Författarnas syfte med föreliggande studie var att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av

PPD. Detta gjordes genom en litteraturstudie av deskriptiv design.

Genom att göra en litteraturstudie kunde författarna belysa den kunskap som redan fanns att tillgå

inom området (Forsberg & Wengströms 2008).

Författarna har använt sig av artiklar från olika länder för att visa att PPD är något som är

förekommande världen över. Författarna har också valt att använda sig av artiklar med kvinnor i

varierande åldrar, just för att få ett bredare perspektiv. Författarna valde därför att ej ha någon övre

eller undre åldersgräns för deltagarna vid sökningen av artiklarna.

Genom att använda artiklar av vetenskaplig karaktär från 2002 och framåt har författarna fått fram

den senaste tidens forskning inom valt område (Polit & Beck, 2008).

Till grund för granskningen av de vetenskapliga artiklarna låg Forsberg och Wengströms (2008)

checklista rörande studier av kvalitativ design, se tabell 3.

Initialt undersökte författarna vilket underlag som fanns i form av artiklar publicerade i

vetenskapliga tidskrifter, detta genom att söka i databaserna PubMed och CINAHL, som fanns att

tillgå genom högskolans bibliotek. Sökorden som användes syntes relevanta inför syftet och

frågeställningen, detta för att få fram artiklar som berörde författarnas problemområde. Genom

användningen av dessa sökord fick författarna fram tillräckligt många träffar för att säkerställa ett
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trovärdigt resultat.

Databaserna CINAHL och PubMed handlar till stor del om omvårdnad, vilket vid denna

litteraturstudie ansågs vara relevant (Forsberg & Wengström. 2008).

Författarna valde att använda sig av artiklar av kvalitativ ansats med fenomenologisk och deskriptiv

design. Detta för att på bästa sätt få kunskap om kvinnors upplevelser. De artiklar som var av

kvantitativ ansats valdes bort, då de till stor del endast bestod av procent och statistik. Då artiklarna

valdes ut lästes initialt abstract för att se om de syntes relevanta, därefter lästes hela artikeln utav

båda författarna var för sig. Innehållet i artiklarna diskuterades för att se om de svarade till syftet

och frågeställningen. Detta ger studien en styrka, eftersom varje artikel är granskad enskilt av

författarna en gång, samt minst en gång gemensamt. Författarna har även under hela arbetets gång

varit objektiva i sin granskning och ej låta egna värderingar färga studien.

En svaghet kan vara att det är svårt att ge ett generellt resultat när det enbart handlar om kvinnors

känslor och upplevelser av ett tillstånd. Enligt Forberg och Wengström (2008) kan objektiviteten i

artiklarna påverkas av både deltagare och forskare, genom att de uppfattar ämnet olika kan detta

påverka resultatet

En styrka är att granskningen som författarna har genomfört går att upprepa, genom att de använt

sig av vedertagna granskningsmetoder och mallar. (Forberg & Wengström 2008). Författarna anser

att detta ger studien en hög pålitlighet.

Det som kan anses vara en svaghet är att artiklar med ett abstract eller titel som författarna ej ansåg

vara relevanta exkluderades direkt.

Enligt Polit och Beck (2012) bör en studie med fenomenologisk design ha tio deltagare eller färre,

detta ser författarna vara en styrka i föregående litteraturstudie. Då de valda artiklarna med

fenomenologisk design håller sig inom dessa ramar.

Författarna valde att göra en litteratur studie, för att få fram vad det fanns för forskning och kunskap

inom området innan. Författarna valde att använda sig av redan etiskt granskade artiklar för att

undkomma etiska dilemman som kan uppstå med att göra en intervjustudie..

Citaten har författarna valt att ha kvar på ursprungsspråket så att inga nyanser i dem ska försvinna i

och med en översättning.
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4.4 Kvalitetsdiskussion

Artiklarnas undersökningsgrupp bestod av kvinnor i varierande åldrar vilken utgjorde en möjlighet

att se frågeställningen ur ett brett åldersperspektiv. Bortfallet var väl beskrivet i nio av de 12 valda

artiklarna, vilket gav författarna en bra överblick i hur det såg ut. I de flesta artiklarna var bortfallet

ej så stort. Däremot fann författarna att en artikel hade ett bortfall på hela 52%. Vilket utgör mer än

hälften av alla tillfrågade deltagare, författarna anser detta vara en svaghet för studien.

Genom att artiklarna använt sig av strategiskt urval, väljer de vilka deltagare som bäst anses

representera syftet med studien. Detta innebär att deltagarna uppfyller specifika inklusionskriterier

(Polit & Beck, 2008), ( Forsberg & Wengströms 2008).

Genom att använda sig av strategiskt urval kan författarna få ut det mesta av deltagarnas

upplevelser som var syftet för studien (Polit & Beck, 2008).

Överlag anser författarna att urvalet och undersökningsgrupperna var väl beskrivet och väl

genomtänkt. Kvinnor från olika åldrar och länder bidrar till ett brett perspektiv på kvinnors

upplevelse av att drabbas av PPD.

4.5 Allmän diskussion

Det framkommer tydligt i en rad olika studier att kvinnor med PPD far illa. Detta tyder på att det

finns för lite kunskap hos allmänsjuksköterskan om hur dessa kvinnor upplever sin situation. Allt

för många kvinnor verkar lida i tysthet. Genom att inbringa högre kunskap om detta skulle

sjuksköterskan kunna inge ett större förtroende hos kvinnorna, vilket i sin tur leder till att hon kan

ge en bättre omvårdnad och framförallt ha förmågan att fånga upp dessa kvinnor.

Författarna anser även att det råder bristfällig kunskap om hur kvinnorna upplever informationen de

får om PPD innan de fött barn. Bristande kunskap leder till skamkänslor hos kvinnorna som känner

sig olämpliga som föräldrar och inte kunde förstå vad som hade hänt. Detta tyder på att även

kunskapen om hur vårdpersonalen skall informera om PPD är bristfällig. Författarna ser att

utvecklingen inom detta område har stått stilla nu i många år.

Ytterligare studier behövs om vad kvinnor med PPD anser vara den bästa hjälpen samt vilken

information som behöver finnas i föräldrautbildningen. Detta för att fler kvinnor skall våga söka

hjälp i tid utan att känna skuld och skamkänslor.



~ 20 ~

4.5 Slutsats

Det finns idag många kvinnor som lider i sin tysthet. Kvinnor som känner skam och skuld över att

inte sväva på moln som nybliven förälder. Livet som mamma blev inte alls som de hade förväntat

sig. De får bristfällig information om att PPD finns och var de har rätt till för hjälp samt var de skall

vända sig för att få den. Många kvinnor kände även en enorm stress över amningen.
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Tabell 3. Översiktstabell över valda källor.

Författare/Land/Publ.
år

Titel Design Undersöknings
Grupp

Datainsamlings
metod

Dataanalys
Metod

Bliszta et al.
(2010)

Australien

Women’s
experiences
of postnatal
depression –
beliefs and
attitudes as
barriers to
care

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk design.

40 kvinnor
diagnostiserade med
PPD deltog i studien.

Bortfall: Framgår ej.

Studiens data samlades
in via Intervjuer som
utfördes i fokusgrupper
med frågor tagna från en
intervjuguide.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
teman skapades
utifrån materialet.

Buultjens &
Liamputtong (2007)

Australien

When giving life
starts to take the
life out of you:
women's
experiences of
depression after
childbirth

En kvalitativ
studie med
metodologisk
design

10 kvinnor
diagnostiserade med
PPD, vid tidpunkten
för intervjuerna
intagna på ett större
sjukhus, på en enhet
för mödrar och
spädbarn.

Bortfall: 0 kvinnor

Studiens data samlades
in via individuella
djupgående
semistrukturerade
intervjuer. Intervjuerna
utfördes på ett sjukhus.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
olika teman utifrån
resultaten
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Chan et al. (2002)

Kina

A qualitative study
of experience of a
group of Hong
Kong Chinese
women diagnosed
with postnatal
depression

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk design

35 kvinnor
diagnostiserade med
PPD deltog i studien.

Bortfall: Framår ej.

Studiens data samlades
in via individuella
ostrukturerade intervjuer
utifrån en intervjuguide,
i hemmet.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes.
Data summerades av
ett dataprogram som
analyserade kvalitativ
data. Teman skapades
utifrån dessa data.

Choi et al. (2005)

England

Supermum,
superwife,
supereverthing:
performing feminity
in the transition to
motherhood

En kvalitativ
studie med
deskriptiv
design

29 kvinnor som
tidigare deltagit I en
studie om PPD och
“baby blues”.

Bortfall: 3 stycken.

Studiens data samlades
in via djupgående
enskilda
semistrukturerade
intervjuer i hemmet.

Dataanalysmetod:
En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
resultatet kodades
individuellt av de tre
författarna

Edhborg et al.
(2005)

Sverige

”Struggling with
life”: Narratives
from women with
signs of postpartum
depression

En kvalitativ
studie med
Deskriptiv
design

22 kvinnor
diagnostiserade med
PPD deltog i studien.

Bortfall 24 kvinnor.

Studiens data samlades
in via individuella
intervjuer. Intervjuerna
utfördes i hemmet.  Vid
en del av intervjuerna
närvarade fadern.
Intervjuerna var
ostrukturerade och
utfördes i hemmiljö.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes.
Intervjuerna lästes
flera gånger och
utefter detta skapades
teman utifrån
”Grounded theory”
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Haga et al.
Oslo
(2011)

Norge

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

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk design.

12 kvinnor med PPD
Deltog.
Bortfall: Framgår ej i
studien.

Studiens data samlades
in via enskilda
djupgående intervjuer,
med öppna frågor i
hemmet.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
som sedan delades in i
en rad olika teman.

Hanley & Long
(2004)

England

A study of  welsh
mothers´experience
of postnatal
depression

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk design.

10 kvinnor
diagnostiserade med
PPD deltog.
Bortfall: 5 kvinnor

Studiens data samlades
in via enskilda
djupgående strukturerade
intervjuer i hemmet.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
teman skapades
utifrån det
analyserade
materialet.

Leung et al.
(2005)

Kina

Stress in women
with postpartum
depression: a
phenomenological
study

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk design.

11 kvinnor
diagnostiserade med
PPD deltog i studien.
Bortfall: Framgår ej.

Studiens data samlades
in via individuella
djupgående intervjuer
med öppna frågor i
hemmet.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
teman skapades
utifrån materialet.

Mc Carthy &
Mcmahon
(2008)

Australien

Acceptance and
Experience of
Treatment for
Postnatal
Depression in a
Community Mental
Health Setting

En kvalitativ
studie med
deskriptiv
design.

15 kvinnor
diagnostiserade med
PPD deltog i studien.
Bortfall: 3 kvinnor.

Studiens data samlades
in via enskilda
semistrukturerade
intervjuer med öppna
frågor i hemmet.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes
resultatet delades
därefter in i en rad
teman.
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Sword, W et al.
(2012)

Canada

The complexity of
postpartum mental
health and illness: a
critical realist study

En kvalitativ
studie med
deskriptiv
design.

20 kvinnor med PPD
deltog I studien.
Bortfall: 6 kvinnor

Studiens data samlades
in via enskilda intervjuer
i hemmet med
djupgående öppna
frågor. En intervjuguide
nyttjades.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
resultatet delades
sedan in i teman.

Tammentie et al.
(2004)

Finland

Family dynamics of
postnatally
depressed mothers-
discrepancy
between
expectations and
reality

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk design.

9 familjer deltog i
studien där mamman
diagnostiserats med
PPD.
Bortfall: 4 familjer.

Studiens data samlades
in via ostrukturerade
Intervjuer i hemmet där
hela familjen närvarade.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
teman skapades
utifrån materialet

Tammentie et al.
(2009)

Finland

Families´experience
s of interaction with
the public health
nurse at the child
health clinic in
connection with
mothers´ post-natal
depression

En kvalitativ
studie med
fenomenologi
sk

13 familjer erbjöds
att delta i studien.
Bortfall: 4 familjer.

Studiens data samlades
in via intervjuer som
utfördes med mödrarna
med sina respektive i
hemmet.

En kvalitativ innehålls
analys genomfördes,
teman skapades
utifrån materialet


