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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande och stor förändring i livet och det är vanligt att 

bli nedstämd den första tiden som förälder. Oftast går det över ganska snabbt efter förloss-

ningen men 10-20 procent av alla nyblivna mödrar mår fortsatt dåligt en längre tid och drab-

bas av en förlossningsdepression. På grund av känslor som skam och skuld undviker många 

mödrar att söka vård och därför blir förlossningsdepression ofta oupptäckt och odiagnostise-

rat. 

Syfte: Att beskriva mödrars upplevelser vid förlossningsdepression samt att beskriva upple-

velsen av stödet från sjuksköterskan. Syftet var vidare att beskriva de inkluderade artiklarnas 

urvalsmetod och undersökningsgrupp. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Databaserna PsycINFO och Cinahl användes till litteratursökningen. 

Huvudresultat: Vanliga upplevelser hos mödrar med förlossningsdepression var rädsla, 

skuld och ökad sårbarhet för att hantera förändringar. Mödrarna beskrev en frustration kring 

stödet och rådgivningen som gavs från sjuksköterskan samt deras attityder. Mödrarna beskrev 

en önskan om att sjuksköterskan skulle lyfta fram och synliggöra förlossningsdepression. 

Slutsats: Mödrar med förlossningsdepression lever i en känslomässig berg- och dalbana. På 

grund av skam och dåligt bemötande från sjuksköterskan undviker många mödrar att söka 

hjälp och de som försöker söka hjälp vet oftast inte var de kan vända sig. Sjuksköterskan ska 

enligt mödrarna ha ett empatiskt bemötande och vårda relationen mellan dem för att skapa 

trygghet i vården. 

 

 

Nyckelord: Mödrar, Postpartum Depression, Sjuksköterska, Stöd, Upplevelser 

  



 

 

 

Abstract 

 
Background: Becoming a parent is revolutionary and a huge change in life and it is normal to 

become depressed the first time as a parent. The feelings often disappear after giving birth, 

but 10-20 percent of all new mothers continues to feel depressed for a long time and can result 

in a postpartum depression. Because of feelings such as shame and guilt many mothers avoid 

seeking care and therefore postpartum depression often become undiscovered and under-

diagnosed.  

Aim: To describe mothers' experiences at postpartum depression and to describe the experi-

ence of support from the nurse. The aim was also to describe the included articles selection 

method and study group. 

Method: A descriptive literature study based on 15 scientific articles with qualitative approach. 

The databases PsycInfo and Cinahl were used for the literature research. 

Main Results: The most common experiences of mothers with postpartum depression were 

fear, sense of guilt, increased vulnerability to manage change. The mothers described the frus-

tration surrounding the support and advice given by the nurse. What created the most frustra-

tion were the poor availability and the nurse's condescending attitude. The mothers described 

a desire that the nurse would highlight and make postpartum depression more visible. 

Conclusion: Mothers with postpartum depression lives in an emotional rollercoaster. Because 

of the feeling of shame and poor treatment from the nurse many mothers avoid to seek help 

and those who try to seek help often do not know where to turn.  According to the mothers the 

nurse should have an empathetic approach and cherish the relationship between them to create 

safety in care. 

 

 

Keywords: Experiences, Mothers, Postpartum Depression, Registered Nurse, Support 
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1. Introduktion 

Att få barn är en omvälvande och stor förändring i livet och det är vanligt att livet som nybli-

ven förälder påverkar humöret, både positivt och negativt (Munk- Olsen et al. 2006). Många 

gånger händer det att föräldrarna till en början inte har några känslor för barnet. Känslorna 

växer fram i takt med att föräldrarna lär känna sitt nyfödda barn och blir bekväma i sin nya 

föräldraroll (Lundmark 2013). Under 1950-talet framträdde problemet med förlossningsde-

pression (Postpartum depression, PPD) efter ett pionjärarbete av Gordons (Everingham et 

al.2006). Idag är PPD ett av de mest psykiskt påfrestande problemen för mödrar som fött barn 

världen över och 10-20 procent av de nyblivna mödrarna drabbas av sjukdomen (World He-

alth Organization 2001).  

 

Varannan nybliven mor blir tillfälligt nedstämd den första tiden som förälder. Detta tillstånd 

kallas Baby blues och ska inte likställas med en förlossningsdepression. Oftast går denna ned-

stämdhet efter förlossningen över inom två veckor (Lundmark 2013). Om denna nedstämdhet 

inte går över kan PPD utvecklas (Munk-Olsen et al. 2006). PPD kan uppträda när som helst 

inom det första året efter förlossningen, men uppträder oftast inom två månader från det att 

barnet är fött (Edhborg et al. 2005). Möjliga orsaker till PPD kan vara att mödrarna ofta blir 

utmattade av förlossningen och att östrogenmängden minskar kraftigt i samband med förloss-

ningen. Detta i samband med den stora omställningen att bli förälder kan göra att modern 

känner sig otillräcklig och skör, vilket är ett tecken på en begynnande depression (Blum 

2007). PPD och en vanlig depression skiljer sig egentligen inte från varandra, men förloss-

ningen i sig är en stor omvälvande händelse och gör därmed mödrarna mer sårbara för de-

pression (Lundmark 2013). Vanliga tecken på depression är att man känner sig nedstämd, får 

svårt att sova, känner en trötthet och energilöshet som inte går att vila bort samt känslor av 

oro och ångest (Ledin 2013). 

 

På grund av bland annat känslor som skuld och skam undviker många mödrar med PPD att 

söka vård och därför blir sjukdomen ofta oupptäckt och odiagnostiserad (Seimyr 2009). För 

att upptäcka mödrar som riskerar eller har drabbats av PPD kan sjuksköterskan med fördel 

använda bedömningsinstrumentet; The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Detta 

instrument består av tio frågor där modern själv får skatta sitt mående de senaste sju dagarna. 

EPDS ger endast en indikation på förlossningsdepression och bedömning av läkare krävs för 

en fullständig diagnos (Karolinska institutets folkhälsoakademi 2011). Forskning har visat att 
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risken att drabbas av PPD ökar om man har haft psykisk ohälsa innan eller under graviditeten 

(Tahir Mehmood 2011). Även fäder kan drabbas av PPD (Lundmark 2013). PPD är viktig att 

bearbeta i ett tidigt skede då barnets utveckling och den viktiga relationen mellan spädbarn 

och förälder kan påverkas negativt och effekterna kan bli bestående. Barn som växt upp med 

mödrar som inte fått sin PPD behandlad har visat sig löpa större risk för att själv drabbas av 

depressionssjukdomar (Murray et al. 2011). Om PPD inte diagnostiseras och behandlas kan 

sjukdomen i värsta fall övergå i en förlossningspsykos, som är ett akut och allvarligt psykia-

triskt sjukdomstillstånd. Psykosen skapar vanföreställningar och hallucinationer och tillstån-

det kan vara livshotande för både mor och barn (Askén 2012).  

 

I vården är det vanligast att barnsjuksköterskan och distriktsjuksköterskan tar hand om mödrar 

som drabbats av PPD, men eftersom PPD är som en vanlig depression söker mödrarna ofta 

hjälp och upptäcks på andra vårdinstanser där allmänsjuksköterskan finns (Lundmark 2013). I 

Socialstyrelsens årliga rapport 2014, framgår det att tillgången på specialistsjuksköterskor inte 

är tillräcklig. Bristen på specialistsjuksköterskor förväntas på många håll bli större framöver 

och på grund av denna brist blir det vanligare med allmänsjuksköterskor som utövar speci-

alistvård (Socialstyrelsen 2014). Studier har visat på en begränsad kunskap om PPD hos sjuk-

sköterskor. Sjuksköterskor känner sig osäkra och saknar verktyg som kan hjälpa dem att dia-

gnostisera PPD i ett tidigt skede (Santos Junior et al. 2013). Enligt International Council for 

Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2012) innebär yrket livslångt lärande och sjuk-

sköterskor har ett ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens. Det primära och professionella 

ansvarsområdet för sjuksköterskor är att ge vård till människor som är i behov av det. 

 

1.1 Henderssons behovsteori 

Virginia Henderssons behovsteori är en omvårdnadsteori som relaterar till litteraturstudiens 

syfte. Enligt behovsteorin ska sjuksköterskan skapa en relation till och lära känna patienten. 

Sjuksköterskan kan då lättare sätta sig in i patientens situation och lättare förstå vad hon be-

höver, hennes behov. Målet med omvårdnaden är att patienten tillfrisknar och når hälsa med 

hjälp av att sjuksköterskan tillgodoser de grundläggande behoven (Schmieding 1990). 

Behovsteorin betonar vikten av att öka patientens självständighet innan hemgång från sjuk-

husvistelsen. Den ökade självständigheten syftar till att underlätta övergången från livet på 

sjukhuset till livet hemma för patienten. 

Hendersons tankar kring omvårdnadens metaparadigm;  

Hälsa 
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Sjuksköterskan bör betona främjandet av hälsa, förebyggande och behandling av sjukdomar. 

God hälsa är när individen har förmåga att möta sina behov självständigt. Det är en utmaning 

beroende på ålder, kulturell bakgrund, fysisk och intellektuell kapacitet och känslomässig 

balans.  

Omvårdnad 

Sjuksköterskan ska tillfälligt hjälpa och sprida kunskap till en person som saknar den nödvän-

diga styrkan och försöka få personen att uppnå självständighet igen. Hendersons definition av 

omvårdnad var att sjuksköterskan ska hjälpa den enskilde patienten att återfå hälsa och själv-

ständighet så att när patienten uppnått tillräcklig styrka och kunskap kan bli självständig och 

oberoende.  

Patient 

Patienten ska kunna kräva hjälp för att uppnå hälsa och självständighet eller en fridfull död. 

Henderson anser att sinne och kropp är sammanhängande och därmed oskiljaktiga. 

Miljö 

Miljö för Henderson innebär alla de yttre förhållanden och influenser som påverkar utveckl-

ing och liv (Marriner Tomey & Raile Alligood 2012). 

 

1.2 Begreppet upplevelser 

Med begreppet upplevelser menas händelser som lämnar ett bestående avtryck och minnen 

hos den som upplevt händelserna. Minnen kan bestå av bland annat tankar, känslor och bilder 

och kan förändras med tiden. Upplevelser är individuella och styrs av hur man är som person 

och vilka förväntningar man har. En upplevelse kan varken vara rätt eller fel. Upplevelsen av 

en förlossning är ofta stark och något som många gärna vill dela med sig av (Ryding 2011). 

 

1.3 Problemformulering 

Forskning visar att förlossningsdepression är vanligt förekommande men ofta odiagnostiserat, 

dels på grund av att mödrarna inte vågar söka hjälp, och dels för att allmänsjuksköterskan 

saknar kunskap om tecken på PPD. Sjuksköterskans arbete innebär ett livslångt lärande och 

hen har ett ansvar att hålla sig uppdaterad. För att främja hälsa bör sjuksköterskan, enligt 

Hendersons behovsteori, arbeta förebyggande och behandla sjukdomar. Det är av stor vikt att 

allmänsjuksköterskan ökar sin kunskap om mödrars upplevelser vid PPD och hur de upplever 

stödet från sjuksköterskan. Detta för att öka förståelsen för mödrarna och kunna förbättra stö-

det som ges, samt att kunna upptäcka dessa mödrar och skicka dem vidare för utredning. Det 

saknas en tydlig sammanställning om mödrars upplevelser vid PPD och stödet från sjukskö-
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terskan som allmänsjuksköterskan kan ta hjälp av för att kunna fånga upp och hjälpa de drab-

bade mödrarna i ett tidigare skede och främja deras hälsa. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva mödrars upplevelser vid förlossningsdepression samt att beskriva upp-

levelsen av stödet från sjuksköterskan. Syftet var vidare att beskriva de inkluderade artiklar-

nas urvalsmetod och undersökningsgrupp. 

Frågeställningar: 

– Hur upplever mödrar sin förlossningsdepression? 

– Hur upplever mödrar stödet de fått från sjuksköterskan i samband med sin förlossningsde-

pression? 

– Vilken urvalsmetod och undersökningsgrupp har de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod  

2.1 Design  

Studien var en allmän litteraturstudie med beskrivande design, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) innebär en sammanställning av befintlig forskning av ett problem inom ett område. 

 

2.2 Databaser 

Databaserna PsycINFO och Cinahl användes till denna studie. Cinahl är en nätbaserad databas 

för sjuksköterskor inom omvårdnadsforskning. PsycINFO är en bred databas för psykologisk 

forskning inom områden som omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2012). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

I Cinahl användes Subject Headings och i PsycINFO användes Thesaurus. Följande Subject 

Headings/Thesaurus användes; Postpartum depression, mothers och support, då de relaterar 

till det tänkta syftet. Sökordet experience söktes som fritext då det inte är någon he-

ading/thesaurus men svarar mot det tänkta syftet. Booleska sökoperatören ”AND” användes 

också, då visas endast de artiklar som innehåller kombinationer av söktermerna som användes 

(Polit & Beck 2012), och därmed avgränsas sökningen. Sökningen begränsades ytterligare då 

författarna endast inkluderade artiklar som var; Linked full text, publicerade år 2005-2015 för 

att få relevant och aktuell forskning, skrivna på engelska eller svenska samt peer-reviewed, 

det vill säga granskade av jämlika forskare, för att få en säkrare och mer tillförlitlig källa (Po-
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lit & Beck 2012). 

 

Vid sökning där alla fyra sökord kombinerades i båda databaserna hittades 107 sökträffar. På 

dessa lästes titel och abstract av båda författarna utifrån litteraturstudiens syfte. När författar-

na läst igenom titel och abstract på sökträffarna valdes 32 artiklar ut för vidare granskning. 

Övriga 75 artiklar exkluderades på grund av att de ej svarade mot syfte och frågställningar. 

De valda artiklarna granskades mer ingående av båda författarna vad gäller metod och resultat 

för att se om de svarade på litteraturstudiens inklusionskriterier, syfte och frågeställningar. I 

samband med detta föll 20 artiklar bort, och kvar återstod tolv artiklar. Av dessa tolv artiklar 

var två artiklar dubbletter och föll därmed bort. Slutligen valdes tio artiklar ut till litteraturstu-

dien, tre från Cinahl och sju från PsycINFO. 

 

I de valda artiklarna fanns mycket fakta kring frågeställning två; hur mödrar upplever stödet 

de fått från sjuksköterskan i samband med sin förlossningsdepression. Författarna ansåg uti-

från det att de behövde ha fler artiklar innehållande beskrivningar av upplevelser av PPD för 

att kunna besvara frågeställning ett. Därför granskades sökträffarna på de tre sökorden ”post-

partum depression”, ”experience” och ”mothers” och sökordet ”support” uteslöts. Av sam-

manlagt 296 sökträffar från båda databaserna valdes tio sökträffar ut, utifrån läsning av titel 

och abstract. Dessa granskades därefter mer noggrant vad gäller metod och resultat. Sju artik-

lar svarade på litteraturstudiens inklusionskriterier, syfte och frågeställningar. Dock var två 

artiklar dubbletter och föll bort. Kvar återstod fem artiklar som alla kom från PsycINFO. 

Totalt användes slutligen 15 kvalitativa artiklar till litteraturstudien. Utfall av databassökning-

en, se tabell 1. 
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Tabell 1: Utfall av databassökning 

Databas Söktermer Antal träf-

far 

Valda 

källor 

Dubbletter 

CINAHL Postpartum depression AND experience AND 

mothers 

93 2 2 

PsycINFO Postpartum depression AND experience AND 

mothers 

203 5  

CINAHL Postpartum depression AND experience AND 

mothers AND support 

38 5 2 

PsycINFO Postpartum depression AND experience AND 

mothers AND support 

69 7  

Totalt  403 19 varav 4 stycken 

dubbletter, totalt 15 

artiklar. 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Dessa kriterier styrde urvalet av artiklar. 

Artiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté alternativt att artikelförfattarna hade gjort 

tydliga etiska överväganden i artikeln. Inklusionskriteriet valdes då litteraturstudiens ämne 

berör kvinnors psykiska hälsa och enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att deltagarna 

behandlats etiskt korrekt eftersom området berör människors psykiska hälsa och kan uppfattas 

som känsligt. Artiklarna skulle vidare vara tillgängliga utan kostnader och endast artiklar där 

mödrarnas barn levde och var friska vid genomförandet av studien inkluderades, detta för att 

kunna utesluta andra bakomliggande orsaker till depressionen. 

Exklusionskriterier 

Systematiska litteraturstudier och artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna och svarade 

på litteraturstudiens tänkta syfte exkluderades. Artiklar innehållande mödrar med tidigare dia-

gnostiserad psykisk sjukdom exkluderades, då dessa mödrar enligt Tahir Mehmood (2011) är 

en riskgrupp för PPD. Även artiklar där mödrarna hade fött prematura barn exkluderades då 

det kan vara en traumatisk upplevelse för modern, vilket kan skapa oro och i sin tur utlösa 

PPD (Lagerqvist 2014).  
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2.4 Dataanalys 

De 15 kvalitativa artiklarna som slutligen inkluderades i litteraturstudien sammanställdes i en 

tabell med rubrikerna; författare/publiceringsår/land/databas, titel, syfte, design, undersök-

ningsgrupp, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, huvudresultat och etiskt 

granskad, se bilaga 1. Gällande frågeställning ett; Hur upplever mödrar sin förlossningsde-

pression? och frågeställning två; Hur upplever mödrar stödet de fått från sjuksköterskan i 

samband med sin förlossningsdepression? analyserades resultatdelarna i valda artiklar och 

relevant fakta som svarade på frågeställningarna lyftes ut, sorterades och färgkodades i tio 

olika rubriker i ett word-dokument. Därefter följde författarna Polit och Becks (2012) rekom-

mendationer om att sortera resultatets rubriker i likheter och skillnader. Vid den sorteringen 

skapades fyra olika kategorier med tillhörande subkategorier, se figur 1, utifrån de tio första 

färgkodade rubrikerna. När det gäller frågeställning tre; Vilken urvalsmetod och undersök-

ningsgrupp har de inkluderade artiklarna? granskades artiklarnas metoddel vad gäller dess 

urvalsmetod och undersökningsgrupp. Urvalsmetod och undersökningsgrupp lyftes ut ur me-

toddelarna och sammanställdes i en tabell, se bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatets kategorier och subkategorier. 
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3.4 Dålig attityd och brist på 

information 
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3.2 Skuld 
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3.1 Rädsla 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Som det framgår av inklusionskriterierna ska artiklarna vara godkända av en etisk kommitté 

alternativt att artikelförfattarna har gjort etiska överväganden i artikeln. Det är viktigt att del-

tagarna har behandlats etiskt korrekt eftersom ämnet berör mödrarnas psykiska hälsa och kan 

upplevas som känsligt. Resultatet kommer att presenteras oavsett om det stödjer författarnas 

åsikter eller inte och det kommer inte att förekomma någon form av plagiat (Polit & Beck 

2012). 

 

3. Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie är byggd på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Samtliga studier undersökte mödrars upplevelser vid förlossningsdepression samt hur möd-

rarna upplevde stödet från sjuksköterskan. Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar 

skapades kategorierna; ”Rädsla”, ”Skuld”, ” Ökad sårbarhet för att hantera förändringar” och 

”Dålig attityd och brist på information”, med subkategorierna; Skuldkänslor, Känsla av miss-

lyckande, Känslan av att behöva ta avstånd, Känsla av förlorad kontroll, Ökad trötthet, Upp-

levda krav från svärmödrar, Att ha och mötas av okunskap och Betydelsen av sjuksköterskans 

bemötande. Kategorier och subkategorier presenterades i löpande text samt i figur 1. 

 

3.1 Rädsla 

Gemensamt för många mödrar var att de upplevde stor oro och rädsla för att något skulle 

hända deras barn. Oron var så stor att de ibland upplevde att de hörde i syne, att deras barn 

grät, när det egentligen låg och sov lugnt i sin säng (McCutcheon et al. 2009). Mödrarna vak-

nade ofta under natten och var då tvungna att se efter om barnet levde, då plötsligt spädbarns-

död var något många fruktade (Vik & Hafting 2012). Vardagliga göromål, som att ta bilen för 

att åka och handla upplevdes som främmande och farligt (Thomas et al. 2014). Mödrarna 

upplevde vidare att de hade svårt att lita på människor och uppfattade främmande människor 

som brottslingar som ville utnyttja deras barn. När de såg barn som for illa i media inbillade 

de sig att samma sak även skulle drabba deras egna barn. En annan vanlig upplevelse var oron 

för barnets hälsa och säkerhet, ju mer de läste i böcker om vård av barn och dess sjukdomar 

desto mer oroliga blev de (Wai-Chi Chan et al. 2010, Röseth et al. 2011,Vik & Hafting 2012). 

Barnen upplevdes även som små och sköra och så starkt beroende av mödrarna för att kunna 

överleva att mödrarna fruktade för att inte kunna skydda sina barn (Röseth et al. 2011, Vik & 

Hafting 2012). Trots att läkarna bevisade att det inte var något fel på barnen envisades möd-
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rarna med att tro motsatsen (Thomas et al. 2014). Många var rädda för att dålig hygien skulle 

skada barnet och städade därför hushållet extremt noggrant. Allt måsta vara perfekt så att bar-

net skyddades från minsta lilla sjukdom eller skada (Leung et al. 2005). Amning var ett pro-

blem som orsakade rädsla hos mödrarna då de inte visste hur mycket näring barnet fick i sig 

när det ammade. Detta ledde till att mödrarna inte visste hur länge de skulle amma och (Leung 

et al. 2005, Kanotra et al. 2007) på grund av rädslan att göra fel slutade många att amma sina 

barn (Leung et al. 2005). All rädsla som mödrarna upplevde ledde till känslor av osäkerhet, 

maktlöshet, ångest och hjälplöshet. Mödrarna litade inte på sitt eget omdöme, ansvaret över 

barnet kändes överväldigande och konsekvenserna av att göra fel val kändes katastrofala 

(Leung et al. 2005, Röseth et al. 2011, Vik & Hafting 2012).  

 

3.2 Skuld  

I analysen av artiklarnas resultat var känsla av skuld en återkommande upplevelse hos möd-

rarna. Därför skapades kategorin Skuld med subkategorierna; ”Skuldkänslor”, ”Känsla av 

misslyckande” och ” Känslan av att behöva ta avstånd”.  

 

3.2.1 Skuldkänslor 

Mödrarna beskrev att de hade höga krav på sig själva och kände skuld om det var något de 

inte klarade av som förälder (Bilszta et al. 2010). Det var även vanligt att de kände otillräck-

lighet och fick skuldkänslor gentemot det nyfödda barnets äldre syskon, i form av att inte 

kunna ge hen lika mycket uppmärksamhet som tidigare (Röseth et al. 2011, Thomas et al. 

2014). Mödrarna beskrev djup frustration över situationer där de behövde välja mellan barnen 

(Vik & Hafting 2012). Att inte vara kapabel till att ta hand om hushållet och sitt barn samt att 

behöva placera sitt barn i ett daghem där hen skulle vara mer sårbar för sjukdomar, skapade 

även det skuldkänslor (Kathree & Petersen 2012). I Vik & Haftings (2012) studie beskrev 

mödrarna även en frustration och förvirring kring svårigheten över att välja mellan barnet och 

maken. Amning visade sig vara ett ämne som skapade skuldkänslor hos mödrarna. Många 

mödrar upplevde att samhället ansåg att en god mor skulle kunna amma sitt barn utan problem 

(Foulkes 2011, Haga et al. 2012). I och med att mödrarna värdesatte amningen så högt och 

ville lyckas med det skapade amningsproblem en känsla av skuld och de upplevde sig vara 

dåliga mödrar (Wai-Chi Chan et al. 2010). Många upplevde att vårdpersonalen pressade och 

pushade dem att amma samtidigt som vårdpersonalen inte fanns där med hjälp om problem 
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uppstod, vilket skapade stress (McCutcheon et al. 2009, Wai-Chi Chan et al.2010, Haga et al. 

2012).  

 

3.2.2 Känsla av misslyckande 

Att inte kunna leva upp till sociala normer gällande gott moderskap gjorde att många mödrar 

kände sig misslyckade (Thomas et al. 2014). Många hade dålig självkänsla och tvivlade på 

sina förmågor som mödrar och upplevde ibland att de inte var värda att vara mödrar (Kathree 

& Petersen 2012). När barnen grät okontrollerat och mödrarna inte kunde trösta eller inte 

kunde avgöra varför barnen grät kände de sig värdelösa och otillräckliga (Wai-Chi Chan et al. 

2010, Röseth et al. 2011, Thomas et al. 2014). Om barnen grät i sociala situationer upplevde 

mödrarna att de blev dömda som dåliga mödrar och om vänner eller fadern lyckades lugna 

barnet istället var känslan av att vara misslyckad total. Känslan av att vara misslyckad upp-

kom av att modern skulle föreställa barnets främsta vårdare och borde veta hur barnet vill bli 

hanterad. Att inte kunna leva upp till sina egna förväntningar på kärlek och omsorg till barnet 

gjorde att de dömde sig själva och blev sårbara för andras blickar (Bilszta et al. 2010, Röseth 

et al. 2011). Många förstföderskor kände en stor osäkerhet över rollen som mor, särskilt direkt 

efter förlossningen, det var mycket värre än vad de kunnat föreställa sig. När de misslyckades 

med något fick de känslan av att de skulle misslyckas med allt gällande barnets vård (Bilszta 

et al. 2010, Vik & Hafting 2012). I enlighet med Thomas et al. (2014) studie stärktes den 

känslan ytterligare för vissa mödrar då deras familjer såg PPD som ett svaghetstecken. Hardie 

Boath et al. (2013) beskriver i sin studie att även tonårsmödrar upplevde dessa känslor av 

misslyckande. De upplevde att de ofta blir dömda och nervärderade för att vara dåliga mödrar 

på grund av att de är unga och inte uppfyller de sociala normerna av moderskap.  

 

3.2.3 Känslan av att behöva ta avstånd 

Många mödrar med PPD byggde upp en fasad och spelade ett spel. De försökte dölja sina 

känslor och symtom inför sin omgivning (McCutcheon et al. 2009, Bilszta et al. 2010). Detta 

byggde i grund och botten på rädsla att dömas av andra (McCutcheon et al. 2009). Hardie 

Boath et al. (2013) studie visade att många tonårsmödrar försökte dölja sina symptom på för-

lossningsdepression eftersom de var rädda för att vårdpersonalen skulle kunna ta deras barn 

ifrån dem om de erkände sina känslor. Dessa farhågor hindrade därmed dem från att få dia-

gnosen PPD och rätt hjälp (Hardie Boath et al. 2013). Mödrar beskrev hur de körde slut på sig 

själva genom att klistra på ett leende och gjorde sitt bästa för att hålla skenet uppe. De strä-

vade efter att kontrollera andras uppfattningar om dem genom att presentera sig som goda 
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mödrar och de blev alltmer medvetna om sig själva och kände skam genom andras ögon. När 

de inte längre orkade låtsas vara glada så drog de sig från sociala situationer och isolerade sig 

istället (Röseth et al. 2011). När mödrarna genom isolering försökte skydda sig från ångest, 

skuld och skam ökade det istället känslor av smärta, sorg, tomhet och ensamhet. Ensamheten 

gjorde att de saknade sina nära och kära (Röseth et al. 2011, Kathree & Petersen 2012). En 

mor i Haga et al. (2012) beskrev att hon inte var beredd på känslan av ensamhet. Hon hade en 

idé om att hon, tillsammans med partnern och barnet, skulle bli en familj. När fadern sedan 

var tvungen att arbeta, kändes timmarna långa och ensamma. En sak som gjorde några mödrar 

deprimerade var att de inte kunde komma ut. Så fort de fick en chans att gå ut för att få lite 

frisk luft var det dags för att mata barnet igen, de kände sig inlåsta i sitt eget hem (Vik & 

Hafting 2012). 

Det var vanligt att mödrarna förnekade att de hade drabbats av PPD.  En moder i Buultjens 

och Liamouttongs (2007) studie hade tidigare blivit varnad för PPD och fått information om 

vanliga symtom från vänner, men hon ansåg att de inte kunde drabba henne. Ingen i hennes 

familj hade lidit av någon depression, de var personer med mental styrka. Även i Bilszta et al. 

(2010) studie var det flera mödrar som ansåg att PPD bara drabbade andra och inte dem 

själva. Dock berättar några mödrar i andra studier att de var medvetna om att förnekelse och 

att dölja symtom försenade diagnostisering och behandlingen av deras PPD (McCutcheon et 

al. 2009, Bilszta et al. 2010). 

 

3.3 Ökad sårbarhet för att hantera förändringar  

I resultatanalysen visade det sig att moderskapet förde med sig stora förändringar som möd-

rarna upplevde som påfrestande i vardagen och livet. Därför skapades kategorin Ökad sårbar-

het för att hantera förändringar med subkategorierna; ”Känslan av förlorad kontroll”, ”Ökad 

trötthet” och ” Upplevda krav från svärmödrar”. 

3.3.1 Känslan av förlorad kontroll  

Känslan av att de förlorade kontrollen över sina liv var enligt mödrarna en anledning till att de 

drabbades av PPD. Före förlossningen fanns en känsla av fullständig kontroll av det som 

skedde i deras liv, de bemästrade det mesta. Ofta fanns förväntningar kring förlossningen och 

en naturlig födsel utan smärtlindring var alltid önskevärt. Mödrarna uttryckte besvikelse om 

förlossningen inte gick enligt plan och om förväntningarna inte uppfylldes (Buultjens & Lia-

mouttong 2007, Wai-Chi Chan et al. 2010, Haga et al. 2012). Haga et al. (2012) beskrev i sin 
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studie om en mor som hade sett fram emot att få sitt barn under hela graviditeten. När hon 

behövde göra ett kejsarsnitt rasade allt. Hon hade burit barnet i nio månader men hon kunde 

inte föda barnet på egen hand, någon annan var tvungen att gör det åt henne. Mödrarna i 

Buultjens och Liamouttongs (2007) studie beskrev att de såg fram emot att bli föräldrar. 

Några mödrar berättade att de trodde att de skulle bli en del svåra stunder, men att de glädje-

fulla och mysiga perioderna skulle vara betydligt fler. Förstföderskorna hoppades på en posi-

tiv förändring i sina liv men att de också skulle kunna återgå till att göra ungefär samma saker 

och i samma utsträckning som tidigare. När förändringarna blev större än väntat, upplevde 

mödrarna känslor av förlorad kontroll och besvikelse. I likhet med ovanstående studie beskrev 

Bilszta et al. (2010) att många mödrar innan förlossningen trodde att moderskapet skulle vara 

enkelt och falla sig naturligt. De skulle njuta och glädjas av tillvaron, vilket de även gjorde de 

första dagarna efter födseln. När barnet sedan togs till hemmet kämpade de med övergången 

till att bli en mor och vårdare av sitt barn på heltid och då avtog känslan av glädje.  

 

I det tidiga stadiet efter förlossningen upplevde de nyblivna mödrarna att de inte hade tillräck-

ligt med erfarenhet för att kunna kontrollera de kriser som uppstod, vilket skapade frustration 

och vilsenhet. Förändringarna efter förlossningen blev så outhärdliga att det blev en träning i 

att överleva och passera genom prövningarna för att så småningom återuppliva deras hopp 

igen (Chen et al. 2006, Leung et al. 2005). Den förlorade kontrollen som mödrarna beskrev 

upplevdes i form av fysisk utmattning, förlorad identitet, problem med den nyfödda och svå-

righeter att anpassa sig till de nya förhållandena.  Det var som att deras tidigare värld krossats 

(Chen et al. 2006). Mödrarna beskrev en förlust av sitt forna jag, och när de jämförde födseln 

med andra förändringar i livet, så fann de denna förändring som helt annorlunda. De insåg att 

bli och att vara en mor var en roll som man inte kunde fly ifrån (Vik & Hafting 2012). En mor 

i Bilszta et al. (2010) studie undrade varför man skulle behöva bli ledsen när man hade allt, en 

familj med ett vackert barn, partner och ett hus. Och en av mödrarna i Foulkes’ (2011) studie 

bestämde sig för att inte skaffa några fler barn på grund av de erfarenheter hon fick av PPD. 

 

Kroppsliga förändringar och förändrat utseende efter förlossningen innebar svårigheter för 

många mödrar. De upplevde svårigheter att acceptera den nya kroppen, bland annat viktök-

ning, hudbristningar och känslan av att vara oattraktiv. Mödrarna var medvetna om dessa för-

ändringar på en teoretisk nivå, men det var ändå svårt att acceptera förändringarna (Wai-Chi 

Chan et al. 2010, Röseth et al. 2011, Vik & Hafting 2012).  
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3.3.2 Ökad trötthet  

Många mödrar upplevde bekymmer av trötthet. Tröttheten berodde vanligtvis på sömnbrist, 

relaterat till ansvar för barnet och hushållssysslor utan möjlighet till paus (Kathree & Petersen 

2012). Många av mödrarna uttryckte både psykiskt och fysisk trötthet, de var tvungna att 

ständigt vara vaksamma och tillgängliga. Detta ledde till trötthet, instabilitet och förvirring 

(McCutcheon et al. 2009, Wai-Chi Chan et al. 2010, Kathree & Petersen 2012, Vik & Hafting 

2012). Tröttheten gjorde att vardagliga aktiviteter upplevdes tunga, komplicerade och ointres-

santa. Känslan av kroppslig tyngd och utmattning påverkade även mödrarnas förmåga till att 

lyssna på barnets behov. Bristen av energi yttrade sig som ett hinder, då mödrarna inte orkade 

ha kontakt med världen, barnet eller andra människor (Röseth et al. 2011). Basala vardagliga 

behov så som att duscha, äta, sova och sköta hushållssysslor var i och med tröttheten de 

största utmaningarna tiden efter förlossningen (Negron et al. 2013, Vik & Hafting 2012). Den 

ständiga bristen på sömn ledde till att mödrarna hade svårt att klara av sin egenvård. Det ny-

födda barnet var alltid i centrum och kom i första hand (Vik & Hafting 2012). I Thomas et al. 

(2014) studie beskrev en mor att hon bara hade ork till att duscha en gång i veckan efter för-

lossningen. Hon bar pyjamas hela dagen och hade förlorat intresse för allt, vilket hon skämdes 

över. 

 

3.3.3 Upplevda krav från svärmödrar 

Dominanta svärmödrar beskrevs som ett stort problem för mödrar i Kina. Svärmödrarna ställ-

de höga krav på mödrarnas uppfostran av barnet och mödrarna upplevde att de ofta blev miss-

trodda av svärmödrarna (Chen et al. 2006, Wai-Chi Chan et al. 2010). Många svärmödrar 

ansåg att barnen skulle uppfostras enligt gammal kinesisk tradition, medan mödrarna själva 

ansåg att den traditionen var föråldrad och att västerländsk tradition var det bästa för barnet 

(Wai-Chi Chan et al. 2010). Mödrarna beskrev att de önskade ha en bättre relation till sin 

svärmor. Att hela tiden oroa sig för vad svärmodern skulle tycka gjorde att mödrarna kände 

stress, frustration, tappade kontrollen och deras identitet hotades (Chen et al. 2006). 

Mödrarna beskrev vidare att det ansågs vara mer värdefullt att föda pojkar än flickor i Kina, 

då flickor föddes för att giftas bort och på så vis inte tillförde något till den egna familjen. 

Därmed kände mödrarna en press att föda fram en pojke (Chen et al. 2006, Leung et al. 2005, 

Wai-Chi Chan et.al 2010).  
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3.4 Dålig attityd och brist på information 

I resultatanalysen visade det sig att mödrarna hade varierade upplevelser av stödet från sjuk-

sköterskan. Dessa upplevelser beskrevs i kategorin Dålig attityd och brist på information med 

subkategorierna; ”Att ha och mötas av okunskap” och ”Betydelsen av sjuksköterskans bemö-

tande”. 

 

3.4.1 Att ha och mötas av okunskap 

Ett stort problem för mödrar med PPD var att de oftast inte visste vilka tjänster som fanns 

tillgängliga för att hjälpa dem med deras särskilda behov. Mödrar upplevde svårigheter med 

att få tillgång till information på internet gällande PPD, brist på en 24-timmars telefonsupport-

linje specifikt för PPD och långa väntetider innan man fick kontakt med telefonsupportlinjen 

(Bilszta et al. 2010), samt brist på kunskap och information om det stödnätverk som fanns 

tillgängligt för mödrar med PPD (Vik & Hafting 2012). Mödrarna beskrev en önskan om att 

sjuksköterskan skulle lyfta fram och synliggöra PPD så att det blev naturligt för mödrarna att 

prata om problemen (Buultjens & Liamouttong 2007, Kanotra et al. 2007, Hardie Boath et al. 

2013). Flera mödrar visste inte ens att PPD existerade då ingen hade informerat om denna 

sjukdom (Buultjens & Liamouttong 2007). En mor i Hardie Boath et al. (2013) studie menade 

att om hon hade fått tydlig information om sjukdomen PPD av sjuksköterskan så skulle hon 

ha kunnat upptäcka symtomen tidigare och därmed försökt att få hjälp.  

 

Kinesiska mödrar i McCutcheon et al. (2009) nekade till en början hjälp från sjuksköterskor. 

När sjuksköterskan sedan, genom information och undervisning, övertygade mödrarna att ta 

emot hjälp så upplevde mödrarna att de kände sig omhändertagna, att någon lyssnade, stöttade 

och hjälpte dem att tillfriskna. I samma studie upplevde en mor det betydelsefullt att få venti-

lera sina känslor med en sjuksköterska. Det hjälpte henne att tänka igenom sina problem och 

försöka finna en väg till att hjälpa sig själv (Chen et al. 2006, McCutcheon et al. 2009). 

 

Information kring föräldraskapet och hantering av det nyfödda barnet var något som mödrarna 

efterfrågade och som de också beskrev borde förbättras. De önskade mer utbildning i hur man 

skulle hantera barnet innan de fick åka hem från sjukhuset, till exempel tips på hur man skulle 

hålla, bada och klä på barnet. Som vården fungerar i dagsläget fick de känslan av att ingen 

brydde sig när de blev utskrivna från sjukhuset (Leung et.al 2005, Kanotra et.al 2007).  

I Foulkes (2011) efterlyste mödrarna ett vårdsystem som täcker in fysisk, psykisk och emot-
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ionellt mående där man screenade för depression både peri- och postnatalt för att fånga upp 

dessa problem så tidigt som möjligt. Om sjuksköterskan tog för vana att lyfta och prata om 

dessa problem, skulle det medföra trygghet och göra att mödrarna kände sig mer bekväma 

med att prata om sina känslor. Enligt Bilszta et al. (2010) borde utbildningsklasser innan för-

lossning alltid erbjudas och ta upp mer specifikt om känslomässiga förändringar som kunde 

upplevas under de första månaderna efter förlossningen. Detta för att göra mödrarna medvetna 

om vad som kunde hända och att det inte var något att skämmas över. Sjuksköterskeledda 

stödgrupper för nyblivna mödrar, där man tillsammans kunde diskutera och få hjälp med van-

liga problem som uppstod, t.ex. amning, var uppskattat (Kanotra et.al 2007). Detta kunde 

jämföras med Hardie Boath et al. (2013) studie där de mest uppskattade resurserna bland ton-

årsmödrar var kamratstöd i form av stödgrupper för tonårsmödrar. I dessa grupper gavs unga 

mödrar en möjlighet att jämföra sina erfarenheter av moderskap med andra i en liknande situ-

ation. Negron et al. (2013) och Thomas et al. (2014) beskrev vikten av känslomässigt stöd i 

form av att få prata med någon, sjuksköterska eller mödrar i samma situation, som visste och 

förstod vad de gick igenom.  

 

3.4.2 Betydelsen av sjuksköterskans bemötande 

Stödet från sjuksköterskan upplevde mödrarna som långt ifrån idealiskt. Dålig tillgänglighet 

och nedlåtande attityder som rörde deras föräldraskapsförmågor var vanliga upplevelser, vil-

ket påverkade mödrarnas självförtroende. När stöd i form av rådgivning erbjöds var sjukskö-

terskan bara intresserad av att ge instruktioner, istället för att diskutera olika aspekter av för-

äldraskap. Detta gjorde att många mödrar kände en enorm frustration kring stödet och rådgiv-

ningen som gavs (Bilszta et al. 2010, Hardie Boath et al. 2013). Den dåliga attityden hos 

sjuksköterskan upplevdes även hos mödrar med fler barn. De fick inte tillräckligt med stöd av 

sjuksköterskan då hen ansåg att flerbarnsmödrar redan borde veta hur de skulle göra 

(Buultjens & Liamouttong 2007). Haga et al. (2012) beskrev att många mödrar var nöjda med 

det praktiska, så som vaccination och övervakning av barnets tillväxtkurva. Men de hade en 

känsla av att de inte togs på allvar av sjuksköterskan när de ville prata om sina djupare och 

känslomässiga problem.  

 

Sjuksköterskan borde enligt mödrarna spela en viktig roll i att identifiera och hantera postna-

tala problem och stress. De skulle kunna se och avgöra om depression är på gång, prata om 

det och ta kontroll över situationen för att kunna fånga upp PPD i ett tidigt skede (Bilszta et 

al. 2010). De viktigaste egenskaperna för den ideala sjuksköterskan var att hen skulle känna 
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empati, vara vänlig, ha en bra förmåga att lyssna, vara tillgänglig och aktivt kunna bistå mo-

dern med hembesök. Det var även viktigt för mödrarna att det fanns en aktiv konversation 

mellan dem och sjuksköterskorna, då kontinuitet i vården skapade känslor av trygghet och 

omhändertagande (Bilszta et al. 2010, Hardie Boath et al. 2013). Tonårsmödrar beskrev i 

Hardie Boath et al. (2013) studie vikten av att lära känna sjuksköterskan väl innan de kunde 

känna sig bekväma nog att prata öppet om sina känslor och eventuella svårigheter. När förtro-

endet byggdes upp mellan dem, blev det en resurs för att få praktiska råd, stöd och informat-

ion. 

 

3.5 Metodologiskt resultat 

3.5.1 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Av 15 artiklar kunde författarna av denna litteraturstudie utläsa urvalsmetoden i 14 artiklar. 

Två artiklar använde bekvämlighetsurval och rekryterade deltagarna på barnavårdscen-

tral/hälsocentral genom affischer och flygblad (Foulkes 2011 och Haga et al. 2012). Tolv ar-

tiklar rekryterade sina deltagare via olika sjukhusavdelningar genom ett strategiskt urval 

(Chen et al. 2006, Leung et al. 2005, Buultjens & Liamouttong 2007, Kanotra et al. 2007, 

McCutcheon et al. 2009, Wai-Chi Chan et al. 2010, Röseth et al. 2011, Kathree & Petersen 

2012, Negron et al. 2013, Vik & Hafting 2012, Hardie Boath et al. 2013, Thomas et al. 2014). 

Bilszta et al. (2010) angav inte urvalsmetod men deltagarna rekryterades från många olika 

hälsokliniker i Melbourne, Australien för att säkerhetsställa en mångfald. 

 

Alla artiklar i denna litteraturstudie, förutom Bilszta et al. (2010), angav inklusionskriterier 

för deltagarna i respektive studie. Leung et al. (2005), Wai-Chi Chan et al. (2010), Röseth et 

al. (2011) och Hardie Boath et al .(2013)  hade alla inklusionskriteriet att deltagarna skulle ha 

skattat 13 poäng eller högre på The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Vik och 

Hafting (2012) valde att deltagarna skulle ha skattat från 8 poäng eller högre på samma skala 

för att få en större variation av graden PPD. Chen et al. (2006) valde att använda en annan 

skala, Beck Depression Inventory (BDI), till sin rekrytering och inklusionskriteriet var där att 

kvinnorna skulle ha skattat 16 poäng eller högre. Negron et al. (2013) hade även inklusions-

kriteriet att deltagarna skulle ha skattat sin PPD i EPDS skalan, dock angavs inte deltagarnas 

skattningspoäng. Buultjens och Liamouttong (2007), McCutcheon et al. (2009), Foulkes 

(2011) och Thomas et al.(2014), skattade inte sina deltagare på någon skala, utan inkluderade 

istället alla mödrar som hade upplevt symtom av PPD eller var diagnostiserade med PPD. 

Gemensamt för studierna Chen et al. (2006), Buultjens och Liamouttong (2007), Kanotra et 
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al. (2007), Wai-Chi Chan et al. (2010) och Foulkes (2011) var att de inkluderade mödrar som 

hade haft en okomplicerad förlossning och fött ett levande och friskt barn. Endast Foulkes 

(2011) inkluderade deltagare som inte hade haft någon tidigare psykiatrisk sjukdom. Kathree 

och Petersen (2012) valde istället att exkludera mödrar med tidigare historia av depression 

och McCutcheon et al. (2009) exkluderade mödrar som tidigare lidit av förlossningspsykos 

samt drogmissbrukande mödrar. Thomas et al. (2014) exkluderade kvinnor som inte hade 

erfarenhet av PPD och Hardie Boath et al. (2013) exkluderade mödrar som hade någon neuro-

logisk sjukdom, utvecklingsstörning eller kognitiv brist. Kanotra et al. (2007) exkluderade 

mödrar som fött barn utanför staten eller adopterat. Tio studier angav inte några exklusions-

kriterier (Chen et al. 2006, Leung et al. 2005, Buultjens & Liamouttong 2007, Wai-Chi Chan 

et al. 2010, Bilszta et al. 2010, Foulkes 2011, Röseth et al. 2011, Vik & Hafting 2012, Haga 

et al. 2012 och Negron et al. 2013).   

 

Gruppstorlekens medianvärde i de 15 kvalitativa artiklarna var 15 stycken mödrar. Deltagar-

antalet varierade från fyra stycken till 324 stycken. Studien av Kanotra et al. (2007) skilde sig 

i gruppstorleken, med 324 deltagare, från de övriga kvalitativa artiklarna då den studien 

byggde på kommentarer från en tidigare stor enkätstudie. Förutom den studien varierade 

gruppstorleken från fyra till 47 mödrar. I studierna av Leung et al. (2005), Kanotra et al. 

(2007) och Thomas et al. (2014) angavs inte deltagarnas ålder. I de övriga studierna varierade 

deltagarnas ålder mellan 16-47 år. 

Geografiskt var studierna genomförda i Norge (Röseth et al. 2011, Vik & Hafting 2012 och 

Haga et al. 2012), USA (Kanotra et al. 2007, Negron et al. 2013, Thomas et al. 2014), Eng-

land (Hardie Boath et al. 2013), Canada (Foulkes 2011), Taiwan (Chen et al. 2006), Sydafrika 

(Kathree & Petersen 2012), Kina (Leung et al. 2005, Wai-Chi Chan et al. 2010), och Austra-

lien (Buultjens & Liamouttong 2007, Bilszta et al. 2010). McCutcheon et al. (2009) genom-

fördes i både Kina och Australien.  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

De vanligaste upplevelserna bland mödrar som drabbats av PPD var rädsla, skuld, ökad sår-

barhet för att hantera förändringar och dåliga attityder och brist på information. Upplevelser 

av oro och rädsla för att något skulle hända deras barn var vanligt hos mödrarna. Denna rädsla 

ledde till känslor av osäkerhet, maktlöshet, ångest och hjälplöshet. Mödrarna litade inte på sitt 
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eget omdöme och konsekvenserna av att göra fel val kändes katastrofala. Om det var något 

som mödrarna inte klarade av som förälder kände de otillräcklighet, skuld och misslyckade 

som mödrar. De upplevde ibland att de inte var värda att vara mödrar. Det var vanligt att möd-

rarna byggde upp en fasad och spelade ett spel genom att de förnekade och försökte dölja sina 

känslor inför omgivningen. Detta berodde på rädsla att dömas av andra och hindrade därmed 

dem från att få diagnosen PPD och rätt hjälp i tid. Förväntningar inför och efter förlossningen 

var vanligt bland mödrarna. När förväntningar inte uppfylldes och förändringarna efter för-

lossningen blev större än väntat upplevde mödrarna känslor av förlorad kontroll och besvi-

kelse. Psykisk och fysisk trötthet drabbade mödrarna då de var tvungna att ständigt vara vak-

samma och tillgängliga. Mödrarna beskrev en frustration kring stödet och rådgivningen som 

gavs. Mest frustrerande var den dåliga tillgängligheten och sjuksköterskans nedlåtande attityd. 

Mödrarna visste inte vilka tjänster som fanns tillgängliga för att hjälpa dem med deras sär-

skilda behov, därför fanns en önskan om att sjuksköterskan skulle lyfta fram och synliggöra 

PPD så att det blev naturligt för mödrarna att prata om problemen. Det framkom att den ideala 

sjuksköterskan för mödrarna upplevdes empatisk, vänlig, hade en bra förmåga att lyssna och 

var tillgänglig. En bra relation och kontinuitet i vården mellan mödrarna och sjuksköterskan 

skapade trygghet och en bra grund till positiva upplevelser av stöd.  

4.2 Resultatdiskussion 

PPD slår till en tid i livet när mödrarna förväntas vara som allra lyckligast (Karolinska institu-

tets folkhälsoakademi, 2011). I litteraturstudiens resultat framkom det att många mödrar upp-

levde moderskapet som svårare än förväntat och att PPD upplevdes som skamfyllt. Litteratur-

studiens författare anser att rädsla, skuld, och att ha och mötas av okunskap är upplevelser 

som även kan upplevas av mödrar utan PPD. Det som skiljer mödrarna åt är att de med PPD 

inte klarar av att hantera dessa upplevelser i samma utsträckning för att de är mycket mer 

sköra (Blum 2007). Detta styrker litteraturstudiens kategori Ökad sårbarhet för att hantera 

förändringar. 

 

Bemötande och information är två viktiga områden som sjuksköterskan ska kunna behärska 

enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005). I litteraturstudiens 

resultat framkom att många mödrar upplevde att det blev dåligt bemötta med nedlåtande atti-

tyder från sjuksköterskan. För att lättare kunna skapa en god relation till sjuksköterskan hade 

mödrarna en önskan om att sjuksköterskan skulle känna empati, vara vänlig och ha en bra 

förmåga att lyssna (Bilszta et al. 2010, Hardie Boath et al. 2013). Denna bild stämmer över-
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ens med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) där det beskrivs att 

sjuksköterskan ska kunna kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I likhet 

med kompetensbeskrivningen bygger Hendersons behovsteori på att sjuksköterskan ska skapa 

en relation till patienten och lära känna den för att lättare kunna sätta sig in i patientens situat-

ion och förstå vad hen behöver (Marriner Tomey & Raile Alligood 2012). Hendersons be-

hovsteori kan appliceras på mödrarnas upplevelser i litteraturstudien där mödrarna beskrev att 

en god relation och ett gott förtroende för sjuksköterskan skapade bättre förutsättningar och 

blev en resurs för att få praktiska råd och stöd (Hardie Boath et al 2013). Litteraturstudiens 

författare anser att sjuksköterskan, genom ett felaktigt bemötande, riskerar att mista patientens 

förtroende och öka mödrarnas sårbarhet vilket i sin tur kan leda till att relevant information 

inte når fram till modern och att de undviker att söka hjälp. 

 

I litteraturstudiens resultat upplevde tonårsmödrar med PPD att de blev dömda och nervärde-

rade för att vara dåliga mödrar på grund av att de var unga (Hardie Boath et al. 2013). Detta 

bryter mot ICN:s etiska kod (2012) som beskriver att alla patienter ska behandlas lika oavsett 

bland annat ursprung, ålder och kön. Som följd av det dåliga bemötandet från sjuksköterskan 

försökte tonårsmödrarna dölja sina symptom på förlossningsdepression eftersom de var rädda 

för att vårdpersonalen skulle kunna ta deras barn ifrån dem. I Mauthners (1999) studie fram-

kom det även att äldre mödrar hade en stor rädsla för att barnet skulle tas ifrån dem om de 

erkände sina känslor. Författarna till litteraturstudien anser att åldern på mödrarna inte bevisar 

hur bra mödrar de är och det ska inte påverka hur sjuksköterskan bemöter sin patient vilket 

även styrks av ICN:s etiska kod (2012).  

 

Vidare anser litteraturstudiens författare att sjuksköterskan måste vara noga med hur informat-

ionen förmedlas till dessa sköra mödrar och vara medveten om att mödrarna, på grund av den 

sårbara situationen de befinner sig i, kan ha svårt att ta till sig den givna informationen. Pil-

hammar (2012) betonade vikten av individanpassad information genom att möta patienten där 

den befinner sig och medvetet anpassa mängden informationen. Ibland kunde informationen 

behöva delas upp och ges vid flera tillfällen beroende på vilket skick patienten befann sig i. 

Pilhammar utarbetade en strategi som gick ut på att upprepa given information och låta mot-

parten ha möjlighet att kontrollera tidigare given information samt att kombinera muntlig och 

skriftlig information. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(2005) styrker Pilhammar då den beskriver att sjuksköterskan ska förvissa sig om att inform-

ationen nått fram till mottagaren. Där framkommer även vikten av att informera närstående 
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till patienten. Litteraturstudiens författare menar att det är av stor vikt att informationen når 

fram till både mödrarna och deras anhöriga vid PPD, då det kan underlätta för mödrarna ef-

tersom de slipper ta in all information ensam samt att informationen kan öka förståelsen hos 

de anhöriga. Ett stort problem gällande rådgivning som framkom i litteraturstudiens resultat 

var att mödrarna många gånger upplevde att sjuksköterskan endast var intresserad av att ge 

instruktioner och inte var villig att diskutera känslor relaterade till föräldraskapet (Bilszta et 

al. 2010, Hardie Boath et al. 2013).  I resultatet framkom även liknande problem där mödrar-

na var nöjda med den fysiska och praktiska vården medan de upplevde en brist i den psykiska 

och känslomässiga vården och ville att den skulle tas på större allvar (Haga et al. 2012). Sam-

tidigt efterlyste mödrarna även ett vårdsystem som täcker fysiskt, psykiskt och emotionellt 

mående (Foulkes 2011).  Detta resultat kan kopplas till Hendersons behovsteori där hon ansåg 

att sinne och kropp var sammanhängande och att patienten skulle kunna kräva den hjälp som 

den behövde för att tillfriskna (Marriner Tomey & Raile Alligood 2012). Författarna till litte-

raturstudien är eniga med Henderson och anser att man som sjuksköterska måste se hela män-

niskan. Patienten måste må bra psykiskt för att kunna må bra fysiskt och tvärtom.  

 

En annan del i Hendersons behovsteori bygger på att öka självständigheten hos patienten ge-

nom att sjuksköterskan ska sprida information och kunskap till personer som saknar den. 

Detta kunde i sin tur leda till en lättare övergång med att återgå till vardagslivet för patienten 

när hen blir utskriven från sjukhuset (Marriner Tomey & Raile Alligood 2012). Litteraturstu-

diens författare anser att om sjukvården arbetar efter att nå självständigheten som beskrivs i 

behovsteorin skulle övergången från sjukhuset till det nya livet som mor i hemmet underlättas 

mycket för mödrarna eftersom man skapar oberoende och självständighet. Detta skulle i sin 

tur kunna minska risken för PPD. I litteraturstudiens resultat framkom det att mödrarna efter-

lyste mer information om föräldraskapet och barnhantering för att öka kunskapen hos dem 

och därmed göra de mer självständiga innan de åkte hem efter förlossningen (Leung et al 

2005, Kanotra et al 2007). Leahy-Warren et al (2012) styrker detta då de beskrev att mödrar-

na endast fick vara kvar på sjukhuset i tre dagar och att de ofta fick åka hem innan de kände 

sig redo för det.  I litteraturstudiens resultat framkom även att amningen var ett återkommande 

problem hos många mödrar, som även det grundade sig på dålig information och utbildning 

från sjuksköterskan (McCutcheon et al. 2009, Wai-Chi Chan et al. 2010 Haga et al. 2012).  

Författarna till litteraturstudien anser att genom utbildning och information ska detta inte be-

höva vara något som utlöser eller förvärrar PPD. Det är viktigt att informera om att det är väl-
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digt vanligt att många mödrar inte klarar av att amma och att en misslyckad amning inte bety-

der att man är en misslyckad mor.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att känslomässigt stöd i form av att få prata med någon, sjuk-

sköterska eller mödrar i samma situation, som vet och förstår vad de går igenom var väldigt 

viktigt för mödrarna (Negron et al. 2013, Thomas et al. 2014).  Everingham et al. (2006) be-

skrev liknande resultat i sin studie där mödrar med PPD ville ha förståelse från omgivningen, 

de ville inte anses vara olämpliga mödrar. Studien beskrev även en faders syn på PPD. Han 

upplevde att han skulle veta och förstå vad modern gick igenom efter förlossningen. Dock 

hade han inte fått någon information om PPD och blev frustrerad över att han inte kunde 

hjälpa och avlasta modern i hennes situation och känslor. Utifrån detta anser författarna till 

litteraturstudien att det är mycket viktigt att mödrarna får kontakt med någon som förstår vad 

de går igenom och kan vägleda dem. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att många mödrar upplevde höga nivåer av trötthet, de 

var så trötta att de inte orkade sköta sin hygien. Det nyfödda barnet var alltid i centrum och 

tog all energi av mödrarna. Det blev en ond cirkel utan återhämtning och ledde till depressiva 

känslor (Vik & Hafting 2012). Författarna till litteraturstudien anser att många mödrar skulle 

behöva mer hjälp i form av avlastning och stöd hemifrån för att inte köra slut på sig själva. 

Detta styrks av Leahy-Warren et al. (2012) studie som rapporterade att många mödrar med 

PPD upplevde att det var av stor vikt att motta stöd och hjälp, gällande hushållssysslor och 

vård av barnet, från anhöriga. 

 

Litteraturstudiens författare anser att det är av stor vikt att sjuksköterskan lyfter fram PPD i 

ljuset och att båda föräldrarna blir informerade, innan förlossningen, över vad som kan hända 

efter förlossningen och att PPD existerar. Detta skulle kunna öka faderns delaktighet i barnet 

och minska mödrarnas trötthet och på så sätt främja deras hälsa. Detta styrks av ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2012) som beskriver att sjuksköterskan ska främja insatser som tillgo-

doser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. I litteraturstudiens resultat fram-

kom det att spridning av kunskap till familjer men även till samhället, skulle kunna leda till att 

förståelsen ökar och att tabu-stämpeln som ligger över PPD försvinner. Detta skulle göra att 

fler upptäckte symtomen tidigare och vågade söka hjälp (Hardie Boath et al. 2013). Författar-

na till litteraturstudien anser att om kunskapen om PPD ökar i samhället skulle det göra att 

många drabbade fick rätt behandling tidigare vilket i sin tur skulle göra att modern många 
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gånger drabbas lindrigare. Detta skulle vara en vinst för hela familjen. Forskning har visat att 

sjuksköterskor har en begränsad kunskap om PPD och saknar verktyg för att diagnostisera 

PPD (Santos Junior et al. 2013). Författarna till litteraturstudien ställer sig emot detta då det 

faktiskt finns ett bedömningsinstrument (EPDS) som används för att diagnostisera mödrar 

med PPD i ett tidigt skede. Dock bör sjuksköterskan få mer information om instrumentet så 

att det kan användas mer frekvent och därmed kunna upptäcka, diagnostisera och hjälpa fler 

mödrar med PPD. 

 

Författarna till litteraturstudien anser utifrån resultatet att stöd behövs innan, under och efter 

förlossning av sjuksköterska och familj. Detta för att få en lindrigare variant av PPD eller helt 

undvika att drabbas av PPD.  McCarthy et al. (2011) undersökte hur stor betydelse stödet un-

der förlossningen hade och styrker med sin studie att om modern hade bra stöd av sin partner 

under förlossningen så minskade risken för att insjukna i PPD jämfört med stöd enbart från 

sjuksköterskan. Med tanke på detta anser litteraturstudiens författare att sjuksköterskan även 

bör se och involvera moderns partner under förlossningen, för att minska risken för insjuk-

nande i PPD. 

 

4.3 Metodologisk diskussion 

Vilken typ av urvalsmetod som använts i artiklarna angavs inte tydligt i någon av artiklarna. 

Detta anser litteraturstudiens författare minskar trovärdigheten på dessa artiklar, de öppnar 

upp för egna tolkningar och risk för feltolkningar vilket även stöds av Polit och Beck (2012). 

Däremot beskrevs rekryteringen av deltagare noggrant i 14 av artiklarna, vilket gjorde att för-

fattarna till litteraturstudien kunde tolka och utläsa vilken typ av urvalsmetod som använts i 

14 av artiklarna.  

 

Litteraturstudiens författare tolkade att två av artiklarna (Foulkes 2011, Haga et al. 2012) i 

studien använde sig av bekvämlighetsurval med hjälp av affischer. Denna tolkning styrks av 

Polit och Beck (2012) som beskriver att bekvämlighetsurval är ett urval där forskarna annon-

serar om sin studie i till exempel tidningar och affischer och deltagarna får anmäla sig till stu-

dien frivilligt. Polit och Beck (2012) beskriver även att bekvämlighetsurval är en svag urval-

smetod då risken för fördomar och förvrängning av resultatet finns, men denna urvalsmetod 

används ändå ofta i intervjustudier då det är en ekonomisk och enkel metod för att rekrytera 

deltagare. Foulkes (2011) har stärkt sitt bekvämlighetsurval med tydliga inklusionskriterier att 

mödrarna skulle ha erfarenhet av PPD medan Haga et al. (2012) inte angav sådana inklus-
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ionskriterier. Vidare tolkade författarna till litteraturstudien att tolv artiklar (Chen et al. 2006, 

Leung et al. 2005, Buultjens & Liamouttong 2007, Kanotra et al. 2007, McCutcheon et al. 

2009, Wai-Chi Chan et al. 2010, Röseth et al. 2011, Kathree & Petersen 2012, Negron et al. 

2013, Vik & Hafting 2012, Hardie Boath et al. 2013, Thomas et al. 2014) använde sig av stra-

tegiskt urval eftersom tydliga inklusionskriterier var beskrivna i artiklarna. Detta styrks av 

Polit och Beck (2012) och Forsberg och Wengström (2013) då de beskriver att forskarna an-

vänder sig av inklusionskriterier för att sätta naturliga gränser och välja ut deltagare med teo-

retisk betydelse för studien. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att strategiskt urval an-

vänds när forskarna vill försäkra sig om variation i svaren och att det är en av de vanligaste 

typerna av urvalsmetod i samband med kvalitativa studier. Litteraturstudiens författare anser 

att strategiskt urval är en styrka som urvalsmetod i denna typ av studier. 

 

Inklusionskriterierna är viktiga, de styrker att deltagarna är bra lämpade till studierna, vilket 

ökar resultatets trovärdighet (Polit & Beck 2012). Elva av artiklarna hade inklusionskriteriet 

att deltagarna skulle ha upplevt eller skattat symtom av PPD (Chen et al. 2006, Leung et al. 

2005, Buultjens & Liamouttong 2007, McCutcheon et al. 2009, Wai-Chi Chan et al. 2010, 

Foulkes 2011, Röseth et al. 2011 Negron et al. 2013, Vik & Hafting 2012, Hardie Boath et al. 

2013, Thomas et al. 2014). Kanotra et al. (2007), Haga et al. (2012) och (Kathree & Petersen 

2012) beskrev inga liknande inklusions- eller exklusionskriterier och Bilszta et al. (2010) 

angav varken inklusions- eller exklusionkriterier. Däremot framgick det i titel, syfte och resul-

tat att deltagargrupperna var relevanta i dessa tre artiklar. Att inte ange inklusionskriterier är 

en svaghet enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Det finns inga regler på hur stor undersökningsgruppen ska vara i kvalitativa studier, men 

vanligtvis används ett mindre antal deltagare (Polit & Beck 2012). Det enda anmärknings-

värda i denna litteraturstudie var att (Kanotra et al. 2007) hade 324 deltagare vilket författarna 

till litteraturstudien anser är många. Dock finns en förklaring till detta då denna studie byggde 

på skrivna kommentarer från deltagare i en tidigare stor enkätstudie.   

Studierna som denna litteraturstudie bygger på har enligt författarna till litteraturstudien en 

bra geografisk spridning då fem världsdelar är representerade; Europa, Asien, Afrika, Norda-

merika och Australien.  
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4.4 Metoddiskussion  

En beskrivande design valdes till denna litteraturstudie eftersom dess syfte var att beskriva 

mödrars upplevelser vid förlossningsdepression och stödet från sjuksköterskan. Författarna till 

litteraturstudien valde att enbart inkludera kvalitativa intervjustudier till litteraturstudien. Polit 

och Beck (2012) styrker detta då de menar att kvalitativa studier är det bästa sättet för att få 

fram information om människors upplevelser. Detta gör litteraturstudien mer trovärdig och 

tillförlitlig eftersom det var mödrarnas upplevelser som litteraturstudiens författare ville besk-

riva. Dock finns en brist med kvalitativa studier då resultatet kan vara svårt att generalisera på 

alla människor (Polit & Beck 2012). 

  

För att finna relevanta artiklar gjordes sökningar i databaserna PsycINFO och Cinahl som är 

två breda databaser inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck). Författarna till litteraturstu-

dien valde att använda två databaser för att få en bred sökning. Dock kan endast två databaser 

ses som en begränsning då relevanta artiklar kan ha gått förlorad.  

 

Författarna till litteraturstudien anser att sökorden är relevanta i förhållande till litteraturstudi-

ens syfte. Vad gäller sökorden användes Subject Headings och Thesaurus i sökningen vilket 

enligt Polit och Beck (2012) ses som en styrka. Sökningen begränsades till högst tio år gamla 

sökträffar, vilket kan ses både som en brist och en styrka. Bristen är att man kan ha gått miste 

om äldre relevanta studier medan styrkan är att litteraturstudien nu bygger på ny och attraktiv 

forskning. Detta styrks av Forsberg och Wengström (2013) som beskriver att forskning är en 

färskvara. En annan begränsning var att endast två språk användes i sökningen, svenska och 

eller engelska. Därmed kan författarna till litteraturstudien ha gått miste om relevanta artiklar 

skrivna på andra språk. Författarna till litteraturstudien valde även, i brist på resurser, att end-

ast inkludera kostnadsfria artiklar för att undvika eventuella kostnader. Vilket även det kan ha 

medfört förlorad information. 

 

PPD är ett känsligt område eftersom det berör mödrarnas psykiska hälsa. Därför var det för 

litteraturstudiens författare en självklarhet att alla inkluderade artiklar i litteraturstudien skulle 

vara etiskt godkända av en etisk kommitté eller att artikelförfattarna hade gjort tydliga etiska 

överväganden i sina studier. Detta ses som en styrka för litteraturstudien (Polit & Beck 2012).  

 

Polit och Beck (2012) betonar vikten av inklusionskriterier i forskningsstudier. Inklusionskri-

terier styrker att deltagarna är bra lämpade till studierna, vilket ökar resultatets trovärdighet. 
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Många av artiklarnas inklusions- och exklusionskriterier stämde överens med litteraturstudi-

ens inklusions- och exklusionskriterier vilket styrker litteraturstudiens trovärdighet. Gemen-

samt var inklusionskriterierna; mödrar som fött levande och friska barn och mödrar som upp-

levt symtom eller diagnostiserats med PPD. Ett gemensamt exklusionskriterie var mödrar med 

förlossningspsykos. Detta är en styrka i litteraturstudien eftersom artiklarna och litteraturstu-

dien har samma kriterier gällande undersökningsgruppen. I elva av artiklarna angavs inklus-

ionskriteriet att deltagarna skulle ha upplevt symtom av- eller vara diagnostiserade med PPD. 

Även detta anser litteraturstudiens författare styrker litteraturstudiens resultat, men det skulle 

vara mer trovärdigt om alla 15 artiklar hade tydligt beskrivna inklusionskriterier angående 

PPD.  

 

Studierna som litteraturstudien bygger på var genomförda i fem olika världsdelar; Europa, 

Afrika, Australien, Asien och Nordamerika. Detta anser författarna är en styrka och ökar tro-

värdigheten i litteraturstudien då det visar PPD i ett globalt perspektiv och det framgår att det 

är ett problem som existerar i många kulturer i stora delar av världen. Dock saknas studier 

från Sverige i denna litteraturstudie vilket kan ses som en svaghet i överförbarhet. Tre studier 

är dock genomförda i grannlandet Norge, där samhället och sjukvården är likvärdig Sveriges, 

och kan därmed överföras enligt litteraturstudiens författare.  

 

Författarna till litteraturstudien valde till en början att läsa de valda artiklarna på varsitt håll. 

Polit och Beck (2012) rekommenderar detta för att författarna, var för sig, ska få en egen upp-

fattning om artiklarnas innehåll och därmed inte påverka varandra i tolkningen.  

Författarna till litteraturstudien är medvetna om att feltolkningar av artiklarnas resultat kan 

förekomma eftersom alla valda artiklar var skrivna på engelska och behövde därmed översät-

tas till svenska. Dessa eventuella feltolkningar kan vara en svaghet med litteraturstudien, vil-

ket författarna till litteraturstudien är medvetna om. Litteraturstudiens dataanalys är väl be-

skriven och eftersom man genom den kan följa forskningsprocessen anser litteraturstudiens 

författare att litteraturstudiens trovärdighet ökar. 

 

4.5 Kliniska implikationer i omvårdnaden 

Författarna till denna litteraturstudie vill skapa förståelse om mödrars upplevelser vid PPD 

och hur de upplever stödet från sjuksköterskan. Ofta följer starka känslor av skuld och skam 

med i sjukdomsförloppet vilket gör att sjuksköterskans bemötande av dessa mödrar är av stor 

vikt. Sjuksköterskan kan komma i kontakt med dessa mödrar på flera olika vårdinstanser och 
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därmed är det av betydelse att inte bara barnmorskan, barnsjuksköterskan och distriktssjuk-

sköterskan, som vanligtvis är de som träffar på dessa mödrar, utan även att allmänsjukskö-

terskan får en bredare kunskap inom PPD.  Den ökade kunskapen bör göra att sjuksköterskan 

kan ge bättre information och synliggöra PPD, både för de som drabbats av sjukdomen men 

även samhället i stort. Detta skulle skapa en ökad förståelse för vad de drabbade mödrarna går 

igenom och få bort tabu-stämpeln som omger PPD.  

Sjuksköterskor kan enligt författarna till litteraturstudien dra nytta av denna litteraturstudie 

genom att öka sin förståelse av mödrarnas upplevelser i samband med PPD, hur de vill bemö-

tas samt vilket stöd de vill ha. Detta kan leda till förbättrad omvårdnad för patienten. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha bearbetat resultatet i litteraturstudien anser författarna till litteraturstudien att mer 

forskning inom PPD behövs. Litteraturstudiens författare anser att det är viktigt att undersöka 

hur stödet från sjuksköterskan kan förbättras för modern och hela hennes familj. Några sjuk-

sköterskor i litteraturstudiens introduktion ansåg att de inte hade några verktyg för att upp-

täcka mödrar med PPD medan andra studier som litteraturstudien byggde på visade att be-

dömningsinstrumentet EPDS används av sjuksköterskor för detta ändamål. Därför skulle det 

vara av vikt och intresse att göra interventionsstudier där sjuksköterskor som inte sedan tidi-

gare har kunskap om EPDS får använda det som verktyg. I litteraturstudien framgår även att 

fäder kan drabbas av PPD. Därför skulle det även vara intressant med vidare forskning om hur 

vanligt det är att fäder drabbas av PPD, hur de upplever sjukdomen och om deras upplevelser 

skiljer sig från mödrarnas. I litteraturstudien ingår ingen svensk forskning vilket gör att förfat-

tarna till litteraturstudien skulle vara intresserade av att se svensk forskning inom området.  

 

4.7 Slutsats  

Mödrar med PPD lever i en känslomässig berg- och dalbana med upplevelser av rädsla, skuld 

och ökad sårbarhet för att hantera förändringar. De har även varierade upplevelser kring stö-

det och bemötandet från sjuksköterskan. På grund av skam och dåligt bemötande från sjuk-

sköterskan undvek många mödrar att söka hjälp och de som försökte söka hjälp visste oftast 

inte var de kunde vända sig. Föräldraskapet är en stor och omvälvande händelse i människors 

liv och många gånger hade mödrarna stora förväntningar på hur livet som förälder skulle bli. 

När verkligheten inte svarade upp mot förväntningarna skapades en stor besvikelse och käns-

lor av förvirring. Mödrarna tappade kontrollen över sitt tidigare kontrollerade liv och hade 

svårt att anpassa sig till den nya krävande rollen som mor. Mödrarna beskrev en önskan om 
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att sjuksköterskan ska lyfta fram och synliggöra PPD mer samt att sjuksköterskan ska ha ett 

empatiskt bemötande och vårda relationen mellan sjuksköterska och moder för att skapa 

trygghet i vården. 
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rädslan att misslyckas”, 

”Stigma och förnekelse”, 

”Dåligt hälsomedvetande 

och tillgång till det”, ”Mel-

lanmänskligt stöd”, ”Han-

tera barnet”, ”Erfarenheter 

av att söka hjälp och be-

handling” & ”Relationer 

med vårdpersonal”. 

5. Hardie Boath E., 

Henshaw C. & 

Bradley E. 

2013 

England 

PsycINFO 

Meeting the 

challenges of 

teenage mothers 

with postpartum 

depression: 

overcoming 

stigma through 

support. 

Att få fram 

och utforska 

unga mödrars, 

med PPD, 

erfarenheter 

av att vara en 

ung moder. 

Beskrivande och 

utforskande 

design med 

kvalitativ an-

sats. 

Strategiskt urval. 

Vårdpersonal på 

Stoke on Trent 

och North 

Staffordshire 

Primary Care 

Trusts ombads att 

identifiera ton-

årsmödrar som 

uppfyllde kriteri-

erna i denna stu-

die. De ton-

årsmödrar som 

uppfyllde dem 

kontaktades sedan 

av en av forskarna 

och blev tillfrå-

gade om de var 

intresserade av att 

delta i forsk-

ningsprojektet. De 

som var intresse-

rade besöktes och 

informerades om 

studien, de fick 

informationsblad 

och fick minst 24 

timmar på sig för 

att bestämma sig 

och att ställa 

Inklusion: 

Förstagångsmöd-

rar som fått sitt 

barn inom det 

senaste året, möd-

rarna skulle vara 

diagnostiserade 

med PPD och ha 

mer än 12 poäng 

på (EPDS) skalan. 

Exklusion: Möd-

rar som ej talade 

engelska, som 

hade någon neu-

rologisk sjukdom, 

utvecklingsstör-

ning eller kogni-

tiva brister. 

Antal: 15 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 16-19 

 

Djupa semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Fyra huvudteman; 

“Stigma och känslan av att 

bli dömd” (Mödrarna kän-

ner sig nedvärderade, blir 

dömda för att vara en dålig 

mor, ofta är graviditeten ett 

misstag, de är rädda att 

vårdpersonalen ska ta 

deras barn ifrån dem). 

 ”Socialt stöd och stöd av 

vårdpersonal” (Möta andra 

mödrar i samma situation, 

dåligt samt bra stöd av 

vårdpersonal). 

 ”Kunskap och informat-

ion” (dåligt med kunskap 

om PPD). 

 ”Hinder till att utnyttja 

stöd” (dålig kunskap och 

information om stödnät-

verket som finns).  

Ja  
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några frågor. 

6. Vik K. & 

Hafting M. 

2012 

Norge 

PsycINFO 

”Smile through 

it!” Keeping up 

the facade while 

suffering from 

postnatal de-

pressive symp-

toms and feel-

ings of loss: 

findings of a 

qualitative 

study. 

Att presentera 

en analys av 

nyblivna möd-

rars beskriv-

ningar av 

förlust i sam-

band med 

förlossning 

och PPD. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ an-

sats. 

 

Strategiskt urval. 

Deltagarna rekry-

terades från en 

vårdcentral. Re-

kryteringen va-

rade 20 månader, 

från 1 augusti 

2003 till den 1 

april 2005. 

Vid en 

rutinkontroll hade 

alla mödrar 

fyllt i en EPDS-

skala. De som 

skattade över 8 

poäng tog förfat-

taren till studien 

kontakt med för 

att tillfråga om 

deltagande i stu-

dien.  

Inklusion: Möd-

rar med PPD eller 

depressiva sym-

tom, skattat 

(EPDS) över 8 

poäng för att få 

stor variation av 

PPD. 

Exklusion: Anges 

ej. 

Antal: 15 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 19-40 

 

 

Djupa semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys. 

Tre teman;  

“Förlust av tidigare identi-

tet” (Mödrarna var ej för-

beredda, förändringar allt 

vänds upp och ner, annan 

kroppsform, saknad av 

arbets- och socialt liv). 

”Förlust av självtillit” 

(tvivel, dåligt med stöd 

från partner, ingen kontroll 

på sina känslor). 

”Brist på kapacitet för 

egenvård” (för lite tid för 

sig själv, svårt att hålla upp 

fasaden). 

Ja  

7. Haga S-M., 

Lynne A., Slinning 

K & Kraft P. 

2012 

Norge 

PsycINFO/Cinahl 

A qualitative 

study of depres-

sive symptoms 

and well-being 

among first-time 

mothers. 

Att få insikt i 

termer av 

varför vissa 

kvinnor tycker 

att övergången 

till att bli en 

mor är så 

känslomässigt 

och att de 

känner en viss 

nivå av ned-

stämdhet, 

medan andra 

känner sig 

nöjd mestadels 

efter en för-

lossning 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ an-

sats.  

Bekvämlighetsur-

val. Mödrarna 

rekryterades ge-

nom affischer 

placerade på BVC 

i Oslo, Norge. De 

valde själva att 

delta i intervjuer-

na. 

 

Inklusion: Kvin-

nor som fött ett 

barn under det 

senaste året och 

som ville prata 

om sina erfaren-

heter och tankar 

kring innan för-

lossningen och 

efter förlossning-

en, både bra och 

dåliga erfarenhet-

er. 

Exklusion: Anges 

ej. 

Antal: 12 

Kön: Kvinnor 

Djupa semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk ana-

lys. 

Mödrarna Gråter, känner 

hopplöshet, stora föränd-

ringar, förlorad kontroll, 

inte som de föreställt sig, 

besvikelse, kejsarsnitt var 

en mardröm, känsla av 

ensamhet, socialt stöd från 

familj och vänner, dåligt 

med stöd från klinikerna, 

känsla av att inte bli tagen 

på allvar av vårdpersona-

len, krav att kunna amma 

för att vara en bra mor. 

Ja  
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Ålder: 25-44. 

8. Foulkes M. 

2011 

Canada 

PsycINFO 

Enablers and 

barriers to seek-

ing help for a 

postpartum 

mood disorder. 

Att utforska  

hinder och 

möjligheter 

som kvinnor 

med PPD 

upplever när 

de söker hjälp.  

Tolkande design 

med kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlighetsur-

val. Rekryterades 

på 

BVC/hälsocentral, 

”tidiga år” center 

och föräldraresurs 

center i en stor 

kanadensisk stad 

genom affischer 

och flygblad.  

 

Inklusion: Möd-

rarna minst 18 år. 

Engelskspråkiga, 

fött ett friskt barn 

inom de senaste 

24 månaderna. 

Ingen tidigare 

psykiatrisk sjuk-

dom. Diagnostice-

rad med PPD eller 

upplevt symtom 

som tyder på PPD 

men inte blivit 

diagnosticerad.  

Exklusion: anges 

ej. 

Antal: 10 

Kön: Kvinnor 

Ålder: Minst 18 

år. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Konstant jämfö-

rande analys. 

Studien kom fram till 4 

stressorer som påverkade 

mödrarnas mentala hälsa: 

oplanerad/oönskad gravidi-

tet, brist på riskidentifie-

ring för att utveckla PPD, 

traumatisk förlossning och 

problem med amning.  

Ett hinder för att söka hjälp 

var känslan av skam för att 

ha drabbats av mental 

ohälsa samt att mödrarna 

inte visste till vem de 

skulle vända sig till med 

sina problem.   

Möjligheter: Att man skat-

tar för depressioner redan 

perinatalt. Att man har en 

öppen dialog. 

Ja  

9. Chen C-H., 

Wang S-Y., Chung 

U-L., Tseng Y-F & 

Chou F-H. 

2006 

Taiwan 

PsycINFO 

Being reborn: 

the recovery 

process of post-

partum depres-

sion in Taiwan-

ese women. 

Att beskriva 

processen för 

återhämtning 

från PPD hos 

taiwanesiska 

kvinnor. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ an-

sats.  

 

Strategiskt urval. 

Mödrarna rekryte-

rades från tre 

universitetssjuk-

hus i södra Tai-

wan.  

De kontaktades 

två eller tre dagar 

efter förlossning-

en och fick veta 

avsikten med 

studien. De som 

samtyckte att 

besvara BDI fick 

fylla i den 6 

veckor efter för-

lossningen och 

returnera den via 

Inklusion: Kvin-

nor över 18 år 

med levande barn, 

kvinnor med som 

minst en gymna-

sieutbildning och 

16 eller högre 

poäng på BDI. 

Exklusion: Anges 

ej. 

Antal: 23 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 19-38 år. 

 

Intervjuer. 

 

Analyserad med 

en jämförande 

metod, tematisk 

analys. 

Fyra teman;  

”Krossande identitet” 

(psykisk utmattning, djupt 

isolerade, inget socialt 

stöd,  mödrarna kunde ej 

sluta gråta). 

 ”Känslan av att vara in-

stängd och att bryta ihop” 

(stress, förlorad kontroll, 

hela hjärnan fokuserade på 

något oroande, sömnpro-

blem). ”Kämpar för själv-

integritet” 

(Försöka få en mer optim-

istisk attityd). 

”Återfå livskraften” 

Ja  
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mejl. De mödrar 

som fick 16 eller 

högre poäng på 

BDI bedömdes 

lida av PPD och 

tillfrågades om att 

delta i intervjuer. 

10. Röseth I., Bin-

der P-E. & Malt 

UF.  

2011 

Norge 

PsycINFO 

Two ways of 

living through 

postpartum 

depression. 

Att identifiera 

och beskriva 

den väsentliga 

strukturella 

betydelsen i 

erfarenhet av 

PPD. 

Beskrivande 

fenomenolo-

giskdesign med 

kvalitativ an-

sats. 

 

Strategiskt urval. 

Denna studie är 

en del av en större 

fenomenologisk 

studie på nyblivna 

mödrar i hela 

Norge. Kvinnor 

som gett sitt med-

givande att vara 

med i studien och 

skattat 13 p eller 

högre på EPDS 

rekryterades.  Det 

rekryterades även 

osystematiskt 

kvinnor från två 

psykiska mottag-

ningar som be-

handlade kvinnor 

som  led av de-

pression enligt 

DSM-IV-TR 

skalan och som 

utvecklat depress-

ion 3 veckor efter 

förlossning.  

Inklusion: Kunna 

läsa och skriva 

norska. Skattat 13 

poäng eller fler på 

EPDS skalan. 

Exklusion: anges 

ej. 

Antal: 4 

Kön: Kvinnor 

Ålder:  24-40 år, 

medianåldern 30 

år.  

 

 

Djupa inter-

vjuer. 

Fenomenologisk 

analys. 

Två strukturer: Beskriver 

hur mödrarna kastas in i en 

värld som hotar med faror 

tillsammans med en tung 

kropp. Trötthet, oro, skuld, 

skam och isolering. Den 

andra strukturen innebar 

plötsliga känslor av utan-

förskap från sig själv, 

barnet, socialt och den 

materiella världen. Käns-

lan av att inte längre exi-

stera som sig själv. Totalt 

9 teman. 

Ja  

11. Thomas L-J., 

Scharp K-M. & 

Paxman C-G. 

2014 

USA 

PsycINFO 

Stories of post-

partum depres-

sion: exploring 

health con-

structs and help-

seeking in 

Att utforska 

hälsobeteende 

konstruktioner 

som har fram-

kommit hos 

mödrars, med 

Beskrivande och 

tolkande design 

med kvalitativ 

ansats.  

 

Strategiskt urval. 

Författarna läste 

alla 53 berättelser 

som fanns i online 

forumet under 

mars 2011. 30 

Inklusion: Berät-

telser med kvin-

nor som har upp-

levt PPD. 

Exklusion: Berät-

telser där författa-

Online berättel-

ser från gruppen 

”Jag hade PPD”. 

 

Induktiv analys. Känsla av skuld, rädsla 

över att barnet vill ha mer 

kontakt med någon annan, 

dålig hygien, kunde inte 

köra någonstans själv, 

fånge i sin egen kropp, 

Ja  
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mothers’ talk. PPD, online 

berättelser. 

berättelser valdes 

ut för analys. 

 

ren inte var identi-

fierad som en 

kvinna med PPD 

erfarenheter. 

Antal: 30 

Kön: Kvinnor 

Ålder: Anges ej 

 

nervositet, rädd för att inte 

vara en bra mor, misslyck-

ande som mor, familjen ser 

depression som en svaghet, 

mödrar ska veta att de inte 

är ensamma om att drabbas 

av PPD, ignorera det inte- 

sök hjälp!, stödgrupp för 

mödrar. 

12. Kathree T. & 

Petersen I. 

2012 

Sydafrika 

PsykINFO 

South African 

Indian women 

screened for 

postpartum 

depression: a 

multiple case 

study of post-

partum experi-

ence. 

Att förstå 

erfarenheterna 

hos sydafri-

kanska indiska 

kvinnor som 

drabbats av 

PPD. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ an-

sats.  

Strategiskt urval. 

Potentiella delta-

gare rekryterades 

i väntrum på fem 

offentliga hälso- 

och sjukvårdskli-

niker i Sydafrika. 

 

Inklusion: Födda 

i Indien, vara 

barnets biologiska 

mor, ha fött bar-

net för 4 till 24 

veckor sedan. 

Exklusion: Kvin-

nor med historia 

av depression.  

Antal: 10  

Kön: Kvinnor 

Ålder: 21-39 år 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk ana-

lys. 

Oplanerad graviditet, 

olycklig, psykiskt trauma, 

förtvivlan, oro, ständig 

trötthet, stort ansvar, 

känsla av skuld för att bl.a. 

inte kunna spendera lika 

mycket tid som med sitt 

första barn, ekonomiska 

faktorer, stress, kränkande 

relationer, socialt isolerad 

och tillbakadragen, stora 

förändringar. 

Ja  

13. Kanotra S., 

D’angelo D., 

Phares T-M., Mor-

row B., Barfield 

W-D & Lansky A. 

2007 

USA 

PsycINFO 

Challenges 

faced by new 

mothers in the 

early postpar-

tum period: an 

analysis of 

comment data 

from the 2000 

pregnancy risk 

assessment 

monitoring 

system 

(PRAMS) sur-

vey. 

Att identifiera 

utmaningar 

som kvinnor 

möter 2-9 

månader efter 

förlossningen 

genom att 

använda kvali-

tativ informat-

ion som sam-

lats in av 

Pregnancy risk 

assessments 

monitoring 

system 

(PRAMS). 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ an-

sats. 

 

Strategiskt urval. 

Deltagarna rekry-

terades från Ala-

bama, Florida, 

Hawaii, Louisi-

ana, Maine, New 

Mexico, Ohio, 

Oklahoma, 

Washington & 

West Virginia 

under år 2000.  

 

Inklusion: Möd-

rar som fött ett 

levande barn. 

Exklusion: Möd-

rar som fött sitt 

barn utanför sta-

ten eller adopterat 

sitt barn. 

Antal: 324 

Kön: Kvinnor 

Ålder: Anges ej. 

 

Analyserade 

kommentarer 

från kvinnor 

som svarat på 

PRAMS enkä-

ten under år 

2000. 

Tematisk ana-

lys. 

Sex teman;  

”Upplevt behov av socialt 

stöd” (stödgrupper för 

mödrar, stöd från sjukskö-

terska, extra stöd för möd-

rar med tvillingar), ”Am-

ningsfrågor” (mer inform-

ation och hjälp, okunskap, 

pressad känsla, svårigheter 

när mödrarna kom tillbaka 

till arbetet). ”Brist på ut-

bildning kring vård av 

nyfödda”(hur man bär 

barnet, badning, kläder, 

mer information när barnet 

har kommit hem, svårt att 

veta vad som är rätt och 

bäst för barnet, känslan av 

Ja  
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att inget bryr sig om möd-

rarna när de kommit hem 

från bb). ”Behov av hjälp 

vid PPD” (behov av att 

veta mer om PPD, mer 

stöd, rädsla att prata om 

PPD).  

”Upplevt behov av längre 

sjukhusvistelse efter för-

lossning”(för kort tid på 

sjukhuset, inte redo). 

”Behov av hälsoförsäkring 

för mödrar”. 

14. Buultjens M. & 

Liamouttong P. 

2007  

Australien 

Cinahl 

When giving 

life starts to take 

the life out of 

you: women´s 

experiences of 

depression after 

childbirth. 

Att hitta de 

förlorade 

rösterna från 

kvinnor som 

lider av PPD. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ an-

sats. 

 

Strategiskt urval. 

Rekryterades från 

en mödravårdsav-

delning på ett av 

de större sjukhu-

sen i Australien.. 

Inklusion: In-

skrivna på den 

aktuella mödra-

vårdsavdelningen 

där inskrivnings-

kriterierna var 

följande: Mödrar-

nas funktion 

måste ha försäm-

rats avsevärt se-

dan barnen föd-

des. Mödrarna ska 

ha en psykisk 

diagnos (PPD). 

Både mammor 

och barn ska vara 

fysiskt friska och 

barnen får inte 

vara äldre än 12 

månader och/ 

eller kunna gå. 

Exklusion: Anges 

ej. 

Antal: 10 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 28-40 år. 

Djup intervju 

med öppna 

frågor. 

Tematisk ana-

lys. 

Förväntningar på att bli 

mamma. Besvikna på 

stödet från vården. 

Brist av sömn och energi, 

dåligt självförtroende, 

förändringar i livet, krav 

från övriga i familjen, oro, 

brist på information om 

PPD. 

Ja  
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15. Leung S., Art-

hur AG. & Martin-

son I. 

2005 

Kina 

Cinahl 

Stress in women 

with postpartum 

depression: a 

phenomenologi-

cal study. 

Rapportera om 

levda erfaren-

heter av post-

partum stress 

bland depri-

merade kine-

siska kvinnor. 

Beskrivande 

fenomenolo-

giskdesign med 

kvalitativ an-

sats.  

 

Strategiskt urval. 

Deltagarna rekry-

terades från en 

större studie i 

graviditetsvecka 

36 och följdes 

sedan upp 6 veck-

or och 6 månader 

efter förlossning-

en. Kvinnor som 

skattade 13 poäng 

eller högre 6 

månader efter 

förlossningen 

rekryterades till 

den aktuella stu-

dien och kontak-

tades via telefon. 

Inklusion: Kine-

siska medborgare. 

Boende i Hong 

Kong och motta-

git postnatal vård 

i Hong Kong fram 

till intervjun ge-

nomfördes. Bo-

ende med barnet 

och pappan. Klas-

sat 13 poäng eller 

högre på EPDS 

skalan. 

Exklusion: Anges 

ej.  

Antal: 11 

Kön: Kvinnor 

Ålder: Anges ej. 

 

 

 

Djup intervju 

med öppna 

frågor. 

Manuell tema-

tisk analys (Co-

laizzis analys, 

tematisk) 

Fem teman: ”Föräldra-

kompetens” (mödrarna 

kände sig inkompetenta, 

frustrerade och rädda för 

att misslyckas). 

 ”Ett gap mellan förvänt-

ningar och erfarenhet” 

”Dagmamma” 

(känsla av ensamhet och 

hjälplöshet när barnet 

måste ha barnvakt pga att 

mamman måste jobba pga 

ekonomi).  

”Krav på barnvården” 

 (att skydda sina barn från 

faror i hemmet, oroliga att 

något skulle hända, att 

barnet skulle bli sjuk). 

”Konflikter relaterat till 

kultur och traditioner”  

(i Kina finns många tradit-

ioner som den nya generat-

ionen anser förlegad me-

dan far/morföräldrar lever 

efter). 

Ja  


