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Sammanfattning 

Bakgrund: Att bli förälder kan upplevas omvälvande för de flesta, dock drabbas ca 13 

% av mödrar av psykisk ohälsa i form av postpartumdepression efter förlossningen 

vilket påverkar mammornas förmåga att fungera i det dagliga livet samt deras kapacitet 

att ta hand om det nyfödda barnet. Utan adekvat stöd och stöttning riskerar sjukdomen 

orsaka långtgående negativa konsekvenser för mamman, barnet såväl som för den 

övriga familjen. 

Syfte: Att beskriva mödrars upplevelser av postpartumdepression. Vidare var syftet att 

beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats eftersöktes i databaserna Medline, 

Cinahl samt PsychINFO. Valda artiklar granskades för att urskilja likheter och 

skillnader i resultatet. 

Huvudresultat: Mödrarnas berättelser åskådliggjorde hur individuella upplevelser av 

att bli förälder inte levde upp till tidigare förväntningar vilket bidrog till negativa 

känslor som skuld, skam och minskad livskvalité. Att hålla uppe en fasad och förneka 

sina svårigheter förekom för att bibehålla kontrollen. Omgivningens agerande samt 

stigmat beträffande psykisk ohälsa spelade stor roll för mödrarnas upplevelse och 

hjälpsökande. Valda artiklars datainsamlingsmetod beskrivs utförligt i samtliga artiklar. 

Slutsatser: Skuld och skam färgade mödrarnas vardag till följd av krossade 

förväntningar samt upplevelsen av att vara olämplig som förälder. Tillsammans med 

sina egna och andras stigmatiserade bild av psykisk ohälsa försvårades hjälpsökandet. 

Mödrarna försökte i hög grad hantera sina problem allena. Bemötandet vid 

hjälpsökandet var därav av största vikt för att mödrarna skulle fullfölja behandlingen 

och att de vågade dela med sig av sina känslor.  

 

Nyckelord; Mödrar, postpartumdepression, upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Becoming a parent can be overthrowing for most people, however about 

13% of all mothers suffer postpartum depression after giving birth. 

Postpartumdepression affects the mother's ability to function in daily life and their 

ability to care for the newborn. The condition can without adequate support lead to 

negative consequences for the mother,  child and to other family members. 

Aim: To describe mothers' experiences of postpartum depression. Furthermore, the aim 

was to describe the selected articles data collection methods. 

Method: Scientific articles with qualitative approach was searched for in the databases 

Medline, CINAHL and Psychinfo. Chosen articles were processed in searchs for 

similarities and differences regarding the results.  

Main Results: The mothers' illustrate how the experience of becoming a parent did not 

live up to their earlier expectations, leading to a decreased quality of life. Strategies as 

keeping up the facade and denying their difficulties were used to maintain control. Their 

own and others comprehended stigma regarding mental illness played a major role in 

the mothers' experiences. Of articles selected data collection method is described in 

detail in all articles . 

Conclusions: Guilt and shame colored their everyday life as a result of crushed 

expectations and feelings of being an unfit parent. Their own and others stigmatized 

image of mental illness affected their help-seeking-behaviors. Mothers dealt with their 

problems alone and actions of healtcare providers had paramount importance to if 

mothers completed treatment and if they felt comfortable to share their feelings with the 

nurse.  

 

Keyword; Experience, Mothers, postpartum depression, 
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1.Introduktion 
 

1.1 Psykisk ohälsa 
 

Enligt World Health Organization (WHO) riskerar alla kvinnor att drabbas av psykisk 

ohälsa under det första året efter förlossningen (WHO 2015a). För såväl kvinnor som 

män är att bli förälder en stor händelse i livet som upplevs starkt känslomässigt och att 

drabbas av lätt nedstämdhet ”maternity blue” är inte ovanligt hos kvinnor (Skärsäter 

2014). Efter förlossningen drabbas dock ca 13 % av nyförlösta kvinnor av en svårare 

form av depression (O´Hara & Swain 1996). En depression klassificeras som en episod 

med symtom såsom som en sänkning i stämningsläget, minskning av energi  nedsatt 

aktivitetsnivå. Vanligt är även förekomst av sömnstörningar samt reducering i 

självkänsla och självtillit (Socialstyrelsen 2011). Globalt sett så ses psykisk ohälsa som 

en stor utmaning. Idag uppskattas ca 350 millioner människor vara drabbade av 

depression världen över och det förekommer i högre grad hos kvinnor än män. En 

depression kan påverka en människas förmåga att fungera i det dagliga livet, på jobbet 

samt i skolan (WHO 2015b).  

 

1.2.1 Postpartum depression  
 

Postpartumdepression (PPD) (även benämnt som postnatal depression (PND)) 

definieras som en depression med lindriga till djupa förstämningssymtom som 

uppkommer hos kvinnor tre dagar till sex veckor efter en förlossning (Egedius 2006). I 

Sverige drabbas ca 10 000 kvinnor årligen av PPD (Häggström & Magnil 2014). En av 

de allvarligaste riskerna med PPD är att det psykiska lidandet under en episod kan bli så 

svårt så att kvinnorna inte fungerar normalt vilket i sig kan leda till en ökad 

självmordsrisk (WHO 2015a). Riskerna för barnet i och med att modern drabbas av 

PPD är att deprimerade mödrar tenderar att kommunicera mindre, le mindre, interagera 

mindre samt röra sitt barn vid färre tillfällen och mindre kärleksfullt (Brummelte & 

Galea 2015). Det har noterats att PPD hos modern kan leda till en förhöjd risk för 

beteendeproblematik och lägre kognitiva förmågor hos barnet jämfört med barn vars 

mödrar inte drabbats av PPD (Beck 1998). Män som lever tillsammans med kvinnor 

som drabbats av PPD beskriver frustrationen över att se sin partner må dåligt men inte 

förstå vad hon egentligen går igenom (Everingham, Heading & Connor 2006).  
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1.2.2 Etiologi 
 

Etiologin bakom PPD är inte helt klarlagd. Hormonförändringar som kommer med en 

graviditet samt en förlossning tros vara en faktor som kan påverka utvecklingen av PPD 

hos en del kvinnor (Hirst & Moutier 2010). Oxytocin, Östradiol samt Kortisol är några 

hormoner som tros vara inblandade i processen av utvecklandet av en depressionsepisod 

såsom PPD (Brummelte & Galea 2015). Östrogen, ett steroidhormon, är 

samlingsnamnet för östradiol, östron och östriol hormoner vilka påverkar kvinnans 

fertilitet och menstruationscykel. Kortisol är ett stresshormon vilket har en rad olika 

funktioner i kroppen. Exempelvis fungerar kortisol antiinflammatoriskt, antiallergiskt 

och kan förstärka effekten av det sympatiska nervsystemet (Christensen 2012). 

Steroidhormonnivåerna hos nyförlösta kvinnor växlar kraftigt och under tredje 

trimestern ökar mängden östradiol i kroppen för att sedan dramatiskt sänkas efter 

förlossning. Denna växling i hormonnivåer tros påverka utvecklingen av PPD 

(Brummelte & Galea 2015).  

 

1.2.3 Riskfaktorer 
 

Gemensamt för flertalet olika länder och kulturer är att det har påvisats ett signifikant 

samband mellan låg inkomst, arbetslöshet/moderns yrke, låg social status och 

utvecklandet av PPD (O'Hara & Swain, 1996; Robertson, Grace, Wallington & Stewart 

2004). Enligt Milgrom, Gemmill, Bilzta, Barnett, Brooks, Ericksen, Ellwood & Buist 

(2008) är hög inkomst och högre utbildning emellertid faktorer som kan fungera som 

skyddsfaktorer gällande utvecklandet av PPD.  

Ett antal psykosociala faktorer är konstaterade vara associerade med högre 

risk för utvecklandet av PPD såsom lågt känslomässigt och praktiskt stöd, ångest och 

depression under graviditeten och en historia med depressiva episoder (Milgrom et al. 

2008). Bristen på olika former av socialt stöd i form av såväl instrumentell support (att 

få hjälp med dagliga göromål) såväl som stöd i form av information och 

rådgivning/vägledning och även känslomässigt stöd har en stark korrelation med 

depressiva symtom postpartum (O'Hara & Swain, 1996; Robertson et al. 2004). 

Personlighetsdrag, såsom perfektionism, kan i sig ha en stor inverkan i 

utvecklandet av postpartumdepression (Habel, Feeley, Hayton & Zelkowitz 2015; 

Milgrom et al. 2008). Ytterligare en faktor som uppvisats öka risken för PPD är om 
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modern under graviditeten utsätts för stressande eller omvälvande livshändelser 

(Milgrom et al. 2008; O'Hara & Swain, 1996; Robertson et al. 2004). 

 

1.2.4 Screening  

 
Enligt riktlinjer från Rikshandboken barnhälsovård, som grundas i socialstyrelsens 

riktlinjer för barnhälsovård, så skall nyblivna mödrar i Sverige screenas med Edinburgh 

postnatal depression scale (EPDS) för att mäta depressiva symtom efter förlossning. 

Mödrar bör screenas med detta mätverktyg 6-8 veckor postpartum för att fånga upp de 

som visar tecken på depression (Wickberg, 2015). 

EPDS används främst av sjuksköterskor och barnmorskor inom hälso- och 

sjukvården, men även av personal inom öppenvårdspsykiatrin. Huvudsaken är att 

personal som skall använda detta hjälpmedel har kunskap om hur EPDS bör användas. 

Viktigt att poängtera är att EPDS endast ger en indikation på individens sinnesstämning 

just när den faktiskt fylls i (eventuellt kan den även påvisa sinnesstämning under veckan 

som passerat). Modern får när hon fyller i formuläret bestående av tio frågor skatta hur 

hon känt sig under den senaste veckan. Svaren skattas från 0-3 där det ”allvarligaste” 

svaret får 3 poäng. En totalsumma på 12 eller över är en indikation på att ytterligare 

bedömningar bör utföras. Resultatet ger endast en indikation på om det finns ett behov 

av ytterligare bedömning, resultatet bör således aldrig ersätta en klinisk bedömning. 

Efter att modern fyllt i formuläret är det viktigt att samtala utifrån hennes svar vilket då 

utgör en form av feedback till modern samt en möjlighet att upptäcka inom vilka 

områden modern eventuellt behöver ytterligare stöd (Wickberg & Hwang 2003). 

  

1.2.5 Behandling 

 
Innan en patient diagnostiseras med PPD är det viktigt att skilja på PPD och ett normalt 

sänkt stämningsläge efter en förlossning. Att identifiera hur livet ser ut runt en patient 

med misstänkt PPD och vilka individuella faktorer som spelar in i situationen är viktigt 

för att kunna erbjuda rätt behandling till modern. Behandling bör påbörjas skyndsamt 

med terapi och i vissa fall även med antidepressiva läkemedel (Guille, Newman, Fryml, 

Lifton & Epperson 2013). Även Yelland, Sutherland & Brown (2010) betonar vikten av 

att sjuksköterskor behöver vara uppmärksamma på olika omständigheter runt modern 

tiden efter en förlossning. 
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Att börja med samtalsterapi i kombination med en noga uppsikt över patientens 

symtomutveckling kan vara ett alternativ att börja med i ett första läge innan man sätter 

in antidepressiva läkemedel.  Exempel på olika typer av samtalsterapi är Interpersonell 

psykoterapi (IPT) vars mål är att hjälpa patienten att återta kontrollen över sina känslor 

samt Kognitiv beteendeterapi (KBT) vars fokus ligger på att få patienten att förstå sina 

upplevelser (Guille et al. 2013). Egedius (2005) definierar en upplevelse som ett 

subjektivt psykologiskt fenomen, en kognitiv uppfattning av en situation och/eller den 

emotionella reaktionen till följd av detta. Egedius (2006) definierar vidare en upplevelse 

som ett upplevande, att verkligen ta in och ta del av något man är med om. 

Vid allvarligare former vid PPD är antidepressiva mediciner ett alternativ 

att ta till och gärna i kombination med IPT och KBT (Guille et al. 2013). I många fall 

behöver mödrar som ammar sina barn inte avstå antidepressiva läkemedel då risken för 

att barnet ska bli påverkat oftast anses vara liten (Andersson & Andén 2014). 

Obehandlade patienter med PPD har en sex gånger ökad risk att få en 

depressionsepisod senare i livet jämfört med patienter som inte drabbats av PPD 

(Brummelte & Galea 2015). I förlängningen finns det en risk att modern utan adekvat 

hjälp och stöd utvecklar längre och svårare depressioner med allvarliga konsekvenser 

för modern själv, föräldraparets relation samt för det nyfödda barnet (Skärsäter 2014).  

 

1.2.6 Mödrarnas kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal 
 

Det som är speciellt för PPD och som skiljer sig från annan depression är att spädbarnet 

samt eventuellt andra familjemedlemmar befinner sig i en speciellt utsatt situation 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2014). I International 

counsil of nurses ”code of ethics for nurses” (2012) förtydligas sjuksköterskans ansvar 

för hälsofrämjande insatser med fokus på just sårbara gruppers behov som är en viktig 

aspekt i föreliggande litteraturstudie. Chanserna till ett effektivt omhändertagande av 

individer med depression ökar i och med att personal besitter adekvat kompetens. Rätt 

kompetens ökar sannolikheten att personalen i första linjens vård (exempelvis inom 

primärvård) i ett tidigt skede identifierar och upptäcker individer med depression vilket 

leder till minskat lidande för individen (Socialstyrelsen 2010). I de flesta verksamheter 

inom hälso-och sjukvården kommer sjuksköterskan i kontakt med patienter med psykisk 

ohälsa såsom PPD.  Sjuksköterskan behöver ha förmågan att identifiera psykisk ohälsa 

oavsett vart i vårdkedjan en person i behov av hjälp befinner sig En del mödrar kan dra 
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sig för att söka hjälp när de drabbats av PPD på grund av flera orsaker, exempelvis 

stigmatiseringen av psykisk ohälsa (Skärsäter, 2014).  

Stigmatisering definieras av Egedius (2006) som stämplingen av 

exempelvis psykiskt sjuka som leder till att dessa individer mot sin vilja får antaga en 

roll som motsvarar benämningarna som kommer i och med stämplingen. Stämplingen 

som handling definieras som att de etiketter som man sätter på en individ kan ha 

väsentlig betydelse för dennes perception av sig själv och sin personlighet (Egedius 

2006). 

 Att involvera stöttande familjemedlemmar i samtalet kan vara positivt för 

att få individen att förstå behovet av hjälp (Guille et al. 2013). För vårdpersonal är det 

viktigt att hjälpa mödrar med PPD att förstå vikten av att få hjälp och informera om 

vilka risker som kan uppstå för barnet och individen om behandling inte påbörjas 

(Guille et al. 2013).  

Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och omvårdnad innebär ett 

engagemang i människors liv och leverne där slutmålet kan beskrivas vara en lösning på 

och en guidning genom hälsorelaterade problem (Jakobsson & Lützén 2011). 

Sjukvårdens övergripande mål är att främja och bidra till återvunnen hälsa för individen 

vilket betonas i Hälso-och Sjukvårdslagen (HSL) (HSL 1982:763). Hälsa är ett 

komplext och mångdimensionellt begrepp som kan relateras till en individs livssituation 

som helhet men är inte baserad på frånvaro av sjukdom (Dhalberg & Segesten 2010).  

Personcentrerad vård beskrivs som en strävan efter att se hela människan 

samt att arbeta för att uppfylla en persons fysiska behov samtidigt som de andliga, 

existentiella, psykiska samt sociala behoven prioriteras lika högt. Personcentrerad vård 

innebär att lyssna till vad en unik person beskriver vara hälsa och ohälsa och vad det 

betyder för just hen. Personens perspektiv är således minst lika viktigt som den 

professionelles (Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 2010). 

 

1.3 Kirsten M Swansons The Caring model (the theory of caring) 
 

Kristen M. Swansons, The Caring model (The theory of caring) utgör en solid teoretisk 

grund för ett personcentrerat omvårdnadsarbete. Denna teori beskriver fem olika 

grundprocesser som alla ingår i och har betydelse för omvårdnaden. Knowing- att 

försöka förstå innebörden av en händelse i en annan människas liv utan förutfattade 

meningar. Being with- att vara närvarande och tillgänglig för den andra. Att ha 

förmågan att dela med sig av egna känslor utan att tynga ner personen man sörjer för. 
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Doing for- att göra för andra vad du själv önskar att andra skulle göra för dig gällande 

behov och tröst. Enabling- att underlätta den andras väg genom en livsomställning 

genom att stötta, förklara, bekräfta känslor, ge förslag på alternativ och ge feedback. 

Mantaining beliefs- Upprätthålla hoppet om att den andra har förmågan att ta sig 

igenom svåra perioder för att återigen se livet som meningsfyllt genom att ha en 

optimistisk attityd (Wojnar 2010).  

 

1.4 Problemformulering 
 

Att drabbats av psykisk ohälsa i form av PPD kan leda till långvariga konsekvenser för 

den drabbade modern. Detta är en viktig aspekt för sjuksköterskan att ha vetskap om då 

sjuksköterskan med stor sannolikhet kommer komma i kontakt med just mödrar som 

drabbats av PPD oavsett verksamhetsområde. Dessa mödrar tillhör en sårbar grupp där 

tidigare forskning visar att konsekvenserna utan behandling på kort och lång sikt kan bli 

allvarliga för den drabbade. Sjuksköterskan har ett tydligt ansvar gällande omvårdnaden 

av just sårbara individer och det faktum att dessa individer vårdas inom hälso-och 

sjukvårdens olika verksamheter gör att kunskapsnivån behöver höjas. Med ökade 

kunskaper inom ämnet ökar möjligheterna för att bedriva ett personcentrerat 

omvårdnadsarbete utifrån moderns unika situation och behov. Föreliggande 

litteraturstudie kan bidra till ökade kunskaper hos sjuksköterskan om hur PPD upplevs 

av de drabbade vilket kan generera bättre vård och minskat lidande för mödrarna.   

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva mödrars upplevelser av postpartumdepression. 

Ett ytterligare syfte var att utifrån en metodologisk aspekt beskriva valda artiklars 

datainsamlingsmetoder. 

 

- Frågeställning 1 

Hur beskriver nyblivna mödrar upplevelsen av postpartumdepression? 

- Frågeställning 2 

Vilka datainsamlingsmetoder beskrivs i de valda artiklarna? 

2. Metod  

 
2.1 Design 
Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 
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2.2 Databaser 
 

Systematiska sökningar efter artiklar har genomförts i de bibliografiska databaserna 

Medline, Cinahl samt PsychINFO. Dessa är enligt Polit & Beck (2012) tre användbara 

databaser när det kommer till datainsamling inom omvårdnadsforskningen. 

 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 
 

Följande sökord har används i studiens litteratursök; Depression, Postpartum (Headings 

samt MeSH), experience (fritextsök), Mothers (Headings, MeSH och thesaurus), 

Postpartum Depression (Thesaurus) samt Life Experiences (Thesaurus). Relevanta 

sökord utstakades utifrån syftet genom att bearbeta sökmotorernas förteckning över 

sökord; MeSH (Medline), Headings (Cinahl) samt Thesaurus (PsychINFO).  Sökord 

som inringades i denna genomgång söktes först enskilt för att sedan kombineras med 

fritextsökord för att generera ett så välriktat utfall som möjligt grundat i studiens syfte. 

Genom användning av booleska operatorn ”AND” begränsades sökresultatet (Polit & 

Beck 2012). Truncationssymboler användes till en början i sökprocessen men uteslöts i 

den slutgiltiga sökningen då utfallet blev allt för stort och spretigt utifrån syftet för 

studien. 

Begränsningar användes i sökningarna för att få ett mer relevant utfall 

utifrån syftet. I Cinahl användes begränsningarna: Publiceringsdatum 2005-12-01-

2015.12.31, Swedish, English, Abstract Available, Linked full text och Peer reviewed. I 

Medline användes begränsningarna: Publiceringsdatum- 2005-12-01-2015.12.31, 

Swedish, English, Abstract och Full text. I PsychINFO användes begränsningarna: 

Publiceringsdatum 2005-12-01-2015.12.31, Swedish, English, Linked Full text och Peer 

Reviewed. 

För att tydliggöra urvalsprocessen samt för att databassökningarnas utfall 

skall bli bearbetningsbart rekomenderar Polit och Beck (2012) användandet av 

inklusions samt exklusionskriterier, vilka presenteras nedan.  

 

- Inklusionskriterier; Empiriska studier. Artiklar utifrån ett 

patientperspektiv. Artiklar med kvalitativ ansats, detta på grund av 

studiens syfte med fokus på upplevelser. Polit och Beck (2012) menar 

att just kvalitativa artiklar speglar individers upplevelse av olika 

fenomen.  
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- Exklusionskriterier: Artiklar som ej svarar på litteraturstudiens syfte, 

artiklar som ej följer IMRAD (innehållandes Introduktion, Metod, 

Resultat och diskussion). Vilket även rekommenderas av Polit och 

Beck (2012). Artiklar ej fritt tillgängliga för högskolan i Gävle. Utifrån 

studiens syfte exkluderades artiklar där fokus endast låg på faderns 

upplevelse. 

 

2.4 Utfall av databassökningar 
 

De initiala sökningarna i de tre utvalda databaserna genererade totalt 358 träffar. En 

första gallring genomfördes utifrån artiklarnas titel/abstrakt. Artiklar bearbetades sedan i 

sin helhet utifrån studiens syfte, inklusion samt exklusionskriterier samt att dubbletter 

exkluderades. Efter denna process kvarstod 12 artiklar.  

Författarna avsåg sedermera tillförsäkra sig att inget material passerat 

obemärkt i databassökningarna med anledning av användandet av MeSH-termer, 

Headings samt Thesaurus i de initiala sökningarna. Författarna utförde följaktligen 

ytterligare en kompletterande databassökning med hjälp av fritextsök (experience) i 

databasen PsychINFO. En första gallring genomfördes även i denna sökning utifrån 

artiklarnas titel/abstrakt. Artiklar bearbetades sedan i sin helhet utifrån studiens syfte, 

inklusion samt exklusionskriterier samt att dubbletter exkluderades.  Den senare extra 

utförda sökningen genererade 215 träffar, 3 av dessa 215 artiklar valdes ut för att 

komplettera litteraturstudiens resultat. Utfall av utförda sökningar av artiklar samt 

databaser med valda begränsningar, söktermer, antal träffar samt valda källor redovisas 

i tabell 1. Flödesschema över urvalsprocessen redovisas i figur 1.  
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Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

 

Databas Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Valda källor 

(exklusive 

dubbletter)  

 

Cinahl 

Publiceringsdatum 

2005-12-01-

2015.12.31, 

Swedish, English, 

Abstract Available 

Linked full text 

Peer reviewed 

 

Depression, 

Postpartum* AND 

experience** AND 

Mothers* 

131 6  

 

Medline 

Publiceringsdatum: 

2005-12-01-

2015.12.31, 

Swedish, English 

Abstract 

Full text  

 

Depression, 

Postpartum*** AND 

experience** AND 

Mothers*** 

174 3       

 

PsychINFO 

Publiceringsdatum 

2005-12-01-

2015.12.31,  

Swedish, English 

Linked Full text,  

Peer Reviewed 

 

Postpartum 

Depression**** 

AND Life 

Experiences**** 

AND Mothers**** 

53 3       

PsychINFO Publiceringsdatum: 

2005-12-01-

2015.12.31, 

Swedish, English 

Linked Full text  

Peer Reviewed 

 

Postpartum 

Depression**** 

AND experience** 

AND Mothers**** 

215 3  

Total   573 15 

 

 

* = Headings  

** =Fritextsök  

*** = MeSH  

**** = Thesaurus  

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exkluderingsprocess av artiklar. 

 

 

2.5 Dataanalys 
 

Utvalda artiklars resultatdel bearbetades utifrån frågeställning 1 och utvalda artiklars 

metoddel bearbetades utifrån frågeställning 2. Samtliga artiklar lästes först av respektive 

författare var för sig samt sedan vid upprepade tillfällen av båda författarna. Artiklarna 

diskuterades för att sedan utstaka teman och mönster. Material relevant utifrån 

573 artiklar 480 artiklar ej relevanta utifrån studiens syfte 

efter noggrann granskning av titel  

43 artiklar ej relevanta utifrån studiens syfte 

efter granskning av abstrakt. 

50 artiklar återstod 

12 artiklar var dubbletter 

3 artiklar var ej tillgängliga i fulltext på 

högskolan i Gävles proxyserver 

38 artiklar återstod 

35 artiklar återstod 

29 artiklar återstod 

 15 artiklar återstod 

6 artiklar var Reviews/ 

litteraturöversikter/metasynteser 

14 artiklar ej relevanta utifrån 

litteraturstudiens syfte vid läsning av 

fullständig artikel. 

Totalt 15 

artiklar 
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frågeställning 1 ringades in och färgkodades för att underlätta vidare sammanställning. 

För en tydligare översikt över valda artiklar i litteraturstudien har författarna använt sig 

av olika tabeller vilket underlättade analysen av materialet. Bilaga 1, tabell 2 

sammanställer valda artiklars författare, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod. Bilaga 2, tabell 3 sammanställer valda 

artiklars författare, syfte samt huvudresultat. Efter att ha delat in materialet efter likheter 

och skillnader formades ett första utkast för vidare bearbetning. Enligt Polit och Beck 

(2012) är detta en bra strategi för att utstaka teman och mönster samt ett bra tillfälle för 

att kategorisera insamlad information i en kvalitativ studie. Efter vidare bearbetning 

tydliggjordes 5 teman med respektive underrubriker som presenteras i figur 2.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Litteraturstudien grundas på sedan tidigare publicerat vetenskapligt material som då 

således godkänts och etiskt granskats. Författarna anser följaktligen att risken för etiska 

dilemman i föreliggande studie är låg. Ingen plagiering av materialet har förekommit. 

Adekvat referensteknik underlättar för läsaren att kontrollera att ingen plagiering har 

förekommit. Artiklarna har objektivt bearbetats och granskats av båda författarna och 

resultatet publicerats sannfärdigt utan författarnas personliga tyckande. Diskussionen 

författarna emellan i artikelbearbetningen samt upprepade bearbetningar av texten har 

bidragit till att möjliggöra presentationen av ett objektivt resultat, detta är ett arbetssätt 

som rekommenderas av (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

 
Resultatet baseras på 15 artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna presenterar mödrars 

upplevelser av att ha drabbats av PPD. Utifrån den metodologiska frågeställningen 

redogör författarna även de valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. Rubriker med 

respektive underrubriker presenteras i figur 2. Resultatet presenteras i löpande text samt 

tabellform, se tabell 2 och tabell 3. Resultatet avseende metodologisk aspekt presenteras 

i löpande text samt i tabell 2. Artiklar som resultatet grundas i är markerade med 

asterisk (*) i referenslistan.  
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Figur 2. Resultatets teman med respektive underrubriker. 

 

3.1 Att bli förälder 

 

3.1.1 Grusade förväntningar 

Processen rörande att bli mamma och att vara den som dygnet runt ansvarar för ett litet 

spädbarn upplevdes vara en kamp (Bilszta, Ericksen, Buist & Milgrom 2010). De höga 

förväntningarna på en lycklig tid efter förlossningen krossades av hur verkligheten såg 

ut. Den förmodade idealbilden som mödrarna hade gällande upplevelsen av att bli 

förälder under postpartumperioden, och vad som faktiskt mötte dom i verkligheten, 

skiljde sig åt. Att försonas med dessa känslor och upplevelser uppfattades som en 

svårighet (Bilszta et al. 2010; Buultjens & Liamputtong 2006; Patel, Wittkowski, Fox & 

Wieck 2013). Uppfattningen var innan förlossningen att glädjen i att vara förälder skulle 

vara en omedelbar känsla och att kunskapen om hur dom på bästa sätt skulle ta hand om 

sina barn skulle komma automatiskt i och med att det som kvinna är naturligt att vara 

mamma (Bilszta et al. 2010; Everingham, Heading & Connor 2006).  

 

3.1.2 Förlusten av sitt tidigare liv 

I flera studier framkom att mödrarna kämpade med förlusten av livet som det var förut 

och sörjde den person de tidigare varit och upplevde en förlust av kontrollen över deras 

liv som hade gått förlorat (Bilszta et al. 2010; Chen, Wang, Chung, Tseng & Chou. 

2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Gardner, Bunton, Edge & Wittkowski 

2014; Vik & Hafting 2012). Denna typ av känslor upplevdes inte vara socialt acceptabla 

Att bli förälder 

-Grusade förväntningar 

-Förlusten av ett tidigare liv 

-En negativ spiral 

Mödrarnas relation till barnet och 
närstående 

- Relationen till barnet 

-Relationen till närstående 

 

Mödrarnas strategier för att 
hantera sina svårigheter 

-Förnekande 

-Söka förklaringar 

-Isolera sig från omgivningen 

-Benämna sitt tillstånd 

 

Stigmatisering 

-Mödrarnas egna stigmatisering av 
situationen 

-Mötet med sjukvården 

-Stigmat gällande att få en diagnos 

-Behandlingen 

Vägen tillbaka 

-Ett första steg mot tillfrisknandet 

-Önskan om att få dela med sig av sina 
erfarenheter 
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eftersom det fanns förväntningar från omgivningen på att de skulle vara lyckliga och 

tillfreds med det nya livet (Vik & Hafting 2012). 

Mödrarna beskrev hur de plötsligt befann sig isolerade, utmattade och 

ensamma (Chen et al. 2006). Att inte kunna utföra de enklaste uppgifterna under dagen 

så som att ta en dusch eller gå på toaletten på grund av den nyföddas konstanta 

omvårdnadsbehov kändes kvävande (Vik & Hafting 2012). 

 Kroppens förändring efter graviditeten påverkade mödrarnas självbild då 

dessa inte ville acceptera förändringen som skett och många fick ett sämre 

självförtroende (Gao, Chan, You & Li 2010; Gardner et al. 2014; Vik & Hafting 2012). 

Dessa oväntade förändringar ledde till att mödrarna upplevde en psykisk utmattning, 

svårigheter med sitt barn, svårigheter att hantera nya relationer (Chen et al. 2006; 

Gardner et al. 2014). 

 

3.1.3 En negativ spiral  

Mödrarna beskriver att de känt sig irritabla, kämpat med sömnbrist, varit känslomässigt 

utmattade samt gråtit mycket (Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; Vik & Hafting 

2012). Känslor av att tyngd och brist på energi tillsammans med upplevelsen av att de 

hade väldigt liten kontroll över deras dagliga liv gjorde att livet inte längre färgades av 

kvalité. Livet beskrevs istället bestå av hinder som fördröjde handlingar. Känslor av 

overklighet och att inte ha kontakt med världen runt omkring tiden efter förlossning 

bidrog till att världen förvandlades blev en hotande och farlig plats (Røseth, Binder & 

Malt 2011). Dessa känslor bidrog till att mödrarna fick tankar om att skada sig själva 

(Røseth, Binder & Malt 2011; Sword, Busser, Ganann, McMillan & Swinton 2008). 

Mödrarna försökte hålla sig upptagna så att de inte hann känna efter hur de egentligen 

mådde (Sword et al. 2008). Självförtroendet i mödrarollen påverkades av skuldkänslor 

med ursprung i känslan av att inte nå upp till sina egna ideal. När självförtroendet blev 

sämre ökade skuldkänslorna ytterligare och en negativ spiral beskrevs vara i rullning 

(Bilszta et al. 2010; Patel et al. 2013; Røseth, Binder & Malt, 2011). Även i Foulkes 

(2011) studie beskrivs hur svårigheterna, såsom problem med amning, bidrog till 

uppkomsten av en negativ spiral i mödrarnas mående till följd av känslor av 

misslyckande och otillräcklighet (Everingham, Heading & Connor 2006; Gao et al. 

2010). Känslan av att alla andra mödrar hade allt under kontroll ökade även det känslan 

av att vara en dålig moder (McCarthy & McMahon 2008). 
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3.2 Mödrarnas relation till barnet och närstående 

 

3.2.1 Relationen till barnet 

En ständig oro över bristfälliga förmågor gällande att vårda sitt barn tydliggörs i 

mödrarnas berättelser. Mödrarna klassificerade sig som inkompetenta till följd av att de 

ansåg sig oförmögna att räkna ut varför deras barn skrek och således misslyckades med 

att trösta sitt barn. Detta blev grunden för känslor av otillräcklighet, skuld, skam och 

ångest (Gao et al. 2010; Buultjens & Liamputtong 2006; Røseth, Binder & Malt 2011; 

Vik & Hafting 2012). En moder beskrev känslor av misslyckande och frustration när 

hennes partner var mer lyckosam i att trösta barnet än vad hon själv var. Detta bidrog 

till ökad osäkerhet samt känslor av utanförskap (Røseth, Binder & Malt 2011). 

Mödrarna som inte lyckades hitta lösningar på hur de på bästa sätt skulle ta hand om sitt 

barn upplevde att detta var något som reflekterade och bekräftade den negativa bilden 

de hade av sin egen otillräcklighet (Bilszta et al. 2010; Everingham, Heading & Connor 

2006). Tron fanns om att andra skulle se dem som dåliga mödrar vilket i förlängningen, 

enligt deras tolkning, skulle leda till att någon tog ifrån dem deras barn (Sword et al. 

2008). Skuldkänslor över att ha förlorat viktig tid med sitt barn på grund av bland annat 

minnesförlust var en återkommande känsla hos mödrarna vilket bidrog till en pågående 

sorgeprocess. Känslor gällande att deras insjuknande orsakade negativa effekter på 

deras barn, deras familj och sin partner bidrog också till skuldkänslor (Patel et al. 2013; 

Røseth, Binder & Malt, 2011).  

 

3.2.2 Relationer till närstående 

Bristen på förståelse för och kunskap om PPD hos närstående ledde även det till ett 

sämre mående hos modern. Kunskapsbristen gjorde det svårt för anhöriga veta hur de 

kunde hjälpa till och vilka åtgärder som skulle behövas (Sword et al. 2008). Den 

bristande kunskapen om PPD ledde till att mödrarna tillsammans med deras familjer 

hade svårt att veta hur de skulle hantera och agera när symtomen inte avtog utan snarare 

ökade i intensitet och allvar (Buultjens & Liamputtong 2006; Hanley & Long 2006). 

PPD sågs av mödrarna som ett tillstånd som drabbar andra men inte dom själva (Hanley 

& Long 2006). I flera fall underminerade vänner och familj mödrarnas känslor i tron om 

att det var en övergående fas (McCarthy & McMahon 2008; Sword et al. 2008; 

Wittkowski, Zumla, Glendenning & Fox 2011). Att av närstående få sina känslor och 
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upplevelser förringade beskrevs som extra smärtsamt och lämnade mödrarna med en 

känsla av att tvingas hantera sina symtom på egen hand (Foulkes 2011). Att leva med en 

partner som inte uttryckt förståelse eller sympati under moderns svåraste stunder bidrog 

till ökad stress och depression (Buultjens & Liamputtong 2006; Everingham, Heading 

& Connor 2006; Vik & Hafting 2012). I Vik & Hafting (2012) studie uttrycks en 

önskan om att få hjälp med den nyfödda utan att behöva be om hjälp.  

 

3.3 Mödrarnas strategier för att hantera sina svårigheter  

 

3.3.1 Förnekande 

Flertalet av mödrarna normaliserade sina negativa känslor och svårigheter till följd av 

att deras uppfattning var att; det var ett övergående tillstånd, de trodde att de hade 

drabbats av ”baby blues”, att deras nedstämdhet berodde på den stora omställningen att 

bli förälder eller att det var viktigt att hålla en fasad (Patel et al. 2013; Sword et al. 

2008; Vik & Hafting 2012). Andra förnekade att de hade drabbats av PPD och skyllde 

sitt dåliga mående på faktorer som sömnbrist (Hanley & Long 2006; Sword et al. 2008). 

Att särskilja mellan normala problem efter förlossning och tecken på depression 

beskrivs som svårt i mödrarnas berättelser (Bilszta et al. 2010; McCarthy & McMahon 

2008; Sword et al. 2008; Patel et al. 2013). 

 

3.3.2 Söka förklaringar 

Mödrarna sökte i hög grad efter förklaringar och orsaker till sina svårigheter och 

identifierade en kombination av stressande faktorer som orsaken till försämringen i 

deras psykiska hälsa (Patel et al. 2013). En moder beskrev att hennes personlighet 

möjligen var en bidragande faktor i utvecklandet av PPD eftersom hon till naturen 

föredrog att ha ordning och reda omkring sig. När detta inte gick att upprätthålla efter 

förlossningen skapade detta en stress (Buultjens & Liamputtong 2006).  

Vissa mödrar indikerade att några bakomliggande orsaker till insjuknandet 

skulle kunna vara biologiska faktorer såsom hormonförändringar vilka uppkommit i 

samband med förlossning men detta angavs inte vara någon framstående faktor till 

insjuknandet (Patel et al. 2013; Sword et al. 2008). Vissa trodde att deras tillstånd skulle 

återgå till normalt efter 1-2 veckor samt att ingen hjälp från sjukvården behövdes 

(Sword et al. 2008). Mödrar som aldrig tidigare varit deprimerade hade svårare än de 

mödrar som genomgått tidigare depressionsepisoder att förstå vad som var på väg att 
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hända relaterat till deras tillstånd vilket fördröjde hjälpsökande (Patel et al. 2013; Sword 

et al. 2008).  

 

3.3.3 Isolera sig från omgivningen 

Mödrarna upplevde svårigheter med att erkänna för sig själv såväl som för andra om 

graden av deras symtom och smärta (Hanley & Long 2006). För att dölja sina sanna 

tankar och känslor färgade av skuld och skam drog sig mödrarna undan från andra och 

isolerade sig själva (Bilszta et al. 2010; Everingham, Heading & Connor 2006; 

McCarthy & McMahon 2008; Røseth, Binder & Malt 2011). Att dra sig undan blev ett 

verktyg för att kontrollera andras uppfattningar då målet var att upprätthålla en fasad 

och att fortsätta uppfattas som en bra förälder (Bilszta et al. 2010; Everingham, Heading 

& Connor 2006; Røseth, Binder & Malt 2011). Genom att dra sig undan från andra 

ökade den smärtsamma ensamheten och nedstämdheten, trots att själva anledningen att 

kvinnorna drog sig undan var att minska känslor av skuld och skam (Røseth, Binder & 

Malt 2011). Mödrarna ger uttryck för en tvetydighet gällande att ta emot positiv 

feedback/praktiskt stöd från andra. Även om det var precis vad dom behövde så blev 

den praktiska hjälpen en bekräftelse på deras misslyckande (Røseth, Binder & Malt 

2011). 

 

3.3.4 Benämna sitt tillstånd 

Mödrarna beskriver deras upplevelse av PPD som en typ av överlevnadsträning vilken i 

slutänden resulterade i ett införlivat och återfunnet hopp (Chen et al. 2006). Vissa 

mödrar beskrev det som ”att ha postpartum” när dom beskrev sin sjukdom. Detta genom 

att det vart en etikett för sjukdomens process samtidigt som det tog bort fokus från det 

faktum att det handlade om psykisk ohälsa (Foulkes 2011). Sjukdomen benämns i vissa 

mödrars berättelser som ”det” eller ”den” och beskrevs som en överhängande tyngd och 

ett evighetslångt djup, vilket beskrevs bidra till en oförmåga att tänka klart och en 

känsla av hopplöshet (Montgomery, Mossey, Adams & Bailey 2012). Genom att 

referera till sina svårigheter/sin sjukdom som ”den” användes ytterligare en strategi av 

mödrarna för att skydda sin egen självbild och att separera sig själv från sina egna 

upplevelser (Patel et al. 2013). Begreppet postnatal depression var främmande för en del 

mödrar beroende på kulturellt ursprung. Exempelvis beskrev kvinnorna som 

härstammade från Väst Afrika att de upplevde en stress istället för att benämna PND 

samt att stress efter förlossning tillhörde det normala (Gardner et al. 2014). En moder 
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beskrev att det varken fanns ett ord för depression på hennes hemspråk eller att hon 

upplevt dessa känslor tidigare. Detta gjorde det svårt för henne att sätta ord på vad hon 

kände (Wittkowski et al. 2011). 

 

3.4 Stigmatisering 

 

3.4.1 Mödrarnas egen stigmatisering av situationen 

Mödrarna talade om skammen som de associerade med psykisk ohälsa vilket även var 

en faktor som försvårade hjälpsökandet (Foulkes 2011; Gardner et al. 2014; Sword et al. 

2008; Wittkowski et al. 2011). Även en ovilja att dela med sig av sina inre känslor 

beskrevs (Sword et al. 2008; Wittkowski et al. 2011; Bilszta et al. 2010). Anledningar 

till denna ovilja som nämns är kulturella orsaker samt en ovilja att tynga andra med sina 

problem (Bilszta et al. 2010; Wittkowski et al. 2011).  

 

3.4.2 Mötet med sjukvården 

Flertalet upplevde det som att de inte fått tillräckligt med stöd från sjukvårdens sida 

gällande deras psykiska hälsa utan mer gällde deras fysiska problem (Buultjens & 

Liamputtong 2006; Gardner et al. 2014). 

Om sjukvårdspersonalen inte enkom la sitt fokus på de fysiska aspekterna 

så underlättade detta det hjälpsökande beteendet. Genom detta skulle 

sjukvårdspersonalen enligt mödrarna bidra till att minska stigmat gällande psykisk 

ohälsa. Önskemål uttrycktes om att ses som en enhet med sitt barn för att få ett 

erkännande för sitt eget värde. Att få känna sig som en prioritet skulle öka 

trygghetskänslan samt möjliggöra att mödrarna i högre grad delade med sig av sina 

erfarenheter (Foulkes 2011). Ingen av mödrarna i Foulkes (2011) studie scannades för 

psykisk ohälsa vilket enligt dessa hade utgjort en signifikant möjliggörare gällande att i 

ett tidigare skede identifiera symtom. 

Vissa beteenden hos personalen försvårade mödrarnas hjälpsökande. 

Exempel på detta kunde vara ett förringande av den psykiska hälsan genom 

uppmaningar att härda ut. Även handlingssätt såsom att normalisera mödrarnas 

upplevelser eller genom bristande validering av symtom bidrog till barriärer i 

hjälpsökande. Att få bekräftelse gällande sina upplevelser beskrevs som en faktor som 

minskade risken för att mödrarna i tysthet skulle försöka hantera situationen på egen 

hand. Goda lyssnaregenskaper, tillgänglighet, empati och kunskap om vilken hjälp som 
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fanns tillgänglig är alla exempel på egenskaper som angavs vara nyckelfaktorer hos den 

ideala hälso-och-sjukvårdspersonalen (Bilszta et al. 2010). 

 

3.4.3 Stigmat gällande att få en diagnos 

Mödrarnas uppfattade stigma gällande psykisk ohälsa och PPD gjorde det svårt i 

accepterandet av sjukdomen. Många förnekade därför länge att de facto drabbats av 

PPD (McCarthy & McMahon 2008; Patel et al. 2013). Att få diagnosen PPD upplevdes 

med blandade känslor som sträckte sig mellan en lättnad och känslor av rädsla. 

Rädslorna beskrevs bestå av det stigma som i hög grad sammankopplades med psykisk 

ohälsa. För mödrarna förstärkte detta den negativ påverkan på självbilden och en 

uppfattning uttrycktes gällande att andra skulle ses som svaga, onormala eller 

oförmögna att ta hand om sitt barn. Lättnaden bestod i att inte längre känna sig ensam 

och insikten i att man inte håller på att bli galen genom att deras upplevelser 

normaliserades (McCarthy & McMahon 2008; Patel et al. 2013). Även i Hanley & 

Longs studie (2006) beskrevs diagnosen som något positivt i tillfrisknandeprocessen då 

bekräftelsen som kom i och med diagnosen legitimerade mödrarna att vara deprimerade, 

att ha fått en faktisk tillåtelse att vara sjuka. 

 

3.4.4 Behandlingen 

En rädsla för stigmatisering utrycktes gällande läkemedelsbehandling då det ansågs vara 

ett kvitto på svaghet att behandlas med denna typ av läkemedel samt att andra av denna 

anledning skulle betrakta dom på ett negativt sätt. Läkemedelsbehandling beskrevs bli 

ett kvitto på psykisk ohälsa. En moder utrycker en rädsla för att bli sedd som en person 

som måste ta läkemedel för att kunna vara en bra förälder (Patel et al. 2013). Det ges 

uttryck för en ständig balansgång mellan att hitta en lösning på den rådande situationen 

genom läkemedelsbehandlingen och den fortsatta önskan att undvika stigmatisering 

(Patel et al. 2013). I de fall då medicineringen orsakat olustkänslor hos mödrarna 

upplevdes behandlingen som oacceptabel vilket ledde till avbruten kontakt med vården 

(Sword et al. 2008). Känslan av att inte kunna hantera situationen på egen hand och 

stigmatisering gällande att behöva ta läkemedel för sitt mående orsakade skuldkänslor 

som även det bidrog till avslutad läkemedelsbehandling (Bilszta et al. 2010). Att endast 

bli erbjuden läkemedelsbehandling uppfattades som något som endast skulle fastställa 

deras symtom. Läkemedelsbehandling sågs som att sätta ett plåster på såret i form av en 
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snabblösning istället för att gå till grunden med de reella orsakerna till deras sjukdom 

(Foulkes 2011).  

 Mödrarna uttryckte tankar och funderingar om tillfrisknandet, om dom 

någonsin skulle bli sig själva igen (Røseth, Binder & Malt, 2011). Önskan om en 

framtid med avslutad läkemedelsbehandling beskrevs som lika viktig som en framtid 

utan PPD. Vissa mödrar uttryckte sin känslighet genom att berätta hur de valt bort att ha 

fler barn i framtiden på grund av rädsla för återinsjuknande. En rädsla som uttrycktes 

var att aldrig få veta om dom kunde vara bra mödrar även utan läkemedelsbehandling 

(Patel et al. 2013). 

 

3.5 Vägen tillbaka 
 

3.5.1 Ett första steg mot tillfrisknandet 

Många av mödrarna beskrev hur de uppmuntrade sig själva till tillfrisknande genom en 

inre dialog (Chen et al. 2006). Att återgå till arbete, hålla sig upptagna samt att hitta 

viljan och styrkan att förbättra sin situation var andra sätt att hantera och ta sig förbi 

svåra känslor.  Även relationen till barnet hjälpte mödrarna att ta sig igenom den svåra 

perioden då barnet stundtals fick dem att glömma allt som var tungt. Att kunna prata 

med vänner och familj om sina problem underlättade även för några. Andra fann sitt 

stöd i sin religion (Gardner et al. 2014). Flera mödrar hanterade sina känslor genom att 

vända sig till sin religion, tänka positivt, ta tid för sig själv samt att be om hjälp från 

familjen (Wittkowski et al. 2011)  

 

3.5.2 Önskan om att få dela med sig av sina erfarenheter 

En önskan om att få träffa andra mödrar med samma eller liknande erfarenheter som 

förstod deras känslor uttrycktes (Wittkowski et al. 2011). Att tillsammans med andra 

som går igenom samma saker, och har en förståelse för moderns egen kunskap, delta i 

stödgrupper ökade känslan av framtidstro, hanterbarhet samt känslan av att vara 

kompetent (Montgomery et al. 2012). Även om mödrarna upplevde förbättringar till 

följd av läkemedelsbehandling så kunde stödgrupper bidra med att mödrarna kunde 

tillskriva sig själva en del av tillfrisknandet och förbättringen som skedde i deras 

mående (Patel et al. 2013). Att få träffa andra i samma situation bidrog till att 

normalisera mödrarnas egna upplevelser (McCarthy & McMahon 2008; Montgomery et 

al. 2012). 
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3.6 Resultat gällande valda artiklars datainsamlingsmetod 

Efter granskning litteraturstudiens 15 artiklar visade det sig att datainsamlingsmetoden 

går att utläsa i samtliga artiklar.  

 

I tio av artiklarna tydliggörs det att man vid individuella djupgående intervjuer använt 

sig av en frågeguide med öppna frågor vid tillfällena för datainsamling (Everingham, 

Heading & Connor 2006; Foulkes 2011; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; Hanley & 

Long 2006; Mccarthy & McMahon 2008; Patel et al. 2013; Sword et al. 2008; Vik & 

Hafting 2012; Wittkowski et al. 2011). I övriga tre artiklar där individuella djupgående 

intervjuer genomförts med deltagarna i studien användes ingen frågeguide (Buultjens & 

Liamputtong 2007; Chen et al. 2006; Røseth, Binder & Malt 2011). I 2 av de valda 

artiklarna har semistrukturerade djupgående gruppintervjuer i form av fokusgrupper 

genomförts (Bilszta et al. 2010; Montgomery et al. 2012). Dock var det endast i Bilzta 

et al. (2010) studie som forskarna använde sig av en frågeguide. I Bilszta et al. (2010) 

studie beskrivs forskaren haft en tämligen aktiv roll som diskussionsledare medan 

forskaren i Montgomery et al. (2012) studie hade en mer perifer, observerande och 

iakttagande roll. 

I tio av de valda artiklarna var det forskaren/författaren själv som 

genomförde datainsamlingen genom ett personligt möte (Buultjens & Liamputtong 

2007; Everingham, Heading & Connor 2006; Foulkes 2011; Gao et al. 2010; Gardner et 

al. 2014; Hanley & Long 2006; Mccarthy & McMahon 2008; Montgomery et al. 2012; 

Patel et al. 2013; Vik & Hafting 2012). I 2 av de valda artiklarna utfördes 

datainsamlingen via ett personligt möte, dock framkommer det emellertid inte vem som 

utförde datainsamlingen (Røseth, Binder & Malt 2011; Wittkowski et al. 2011). I Chen 

et al. (2006) samt Bilszta et al. (2010) artiklar är det inte forskaren själv som utfört 

datainsamlingen. Datainsamlingen utfördes dock via ett personligt möte. I endast en av 

de valda artiklarna har telefonintervjuer används för datainsamling, det är ej forskaren 

själv som genomfört datainsamlingen (Sword et al. 2008).  

I åtta av studierna klargörs att en och samma undersökare genomförde alla 

intervjuer (Buultjens & Liamputtong 2007; Foulkes 2011; Gao et al. 2010; Gardner et 

al. 2014; Hanley & Long 2006; Montgomery et al. 2012; Patel et al. 2013; Vik & 

Hafting 2012). I Sword et al. (2008) studie var det de två forskarassistenterna som 

genomförde samtliga intervjuer. I resterande sex artiklar ges ingen information om det 

är just samma undersökare som genomfört alla invervjuer (Bilszta et al. 2010; Chen et 
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al. 2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Mccarthy & McMahon 2008; Røseth, 

Binder & Malt 2011; Wittkowski et al. 2011). 

I sex av studierna genomfördes datainsamling vid mer än ett tillfälle (Chen 

et al. 2006; Foulkes 2011; Montgomery et al. 2012; Røseth, Binder & Malt 2011; Vik & 

Hafting 2012; Wittkowski et al. 2011). I Bilszta et al. (2010) framgår det inte 

uttryckligen om data samlats in vid fler än ett tillfälle. I övriga åtta studier skedde 

datainsamlingen vid endast ett tillfälle (Buultjens & Liamputtong 2007; Everingham, ; 

Heading & Connor 2006; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; Hanley & Long 2006; 

Mccarthy & McMahon 2008; Sword et al. 2008; Patel et al. 2013).  

Förutom datainsamlingsmetoder såsom fokusgrupper/gruppintervjuer och 

individuella intervjuer använde sig forskarna i fem av studierna sig av fältanteckningar i 

form av personliga reflektioner från observationen/intervjuerna som tillägg till resultatet 

(Bilszta et al. 2010; Foulkes 2011; Hanley & Long 2006; Patel et al. 2013; Wittkowski 

et al. 2011). I Montgomery et al. (2012) studie bidrog deltagarna även material i form av 

foton och dagböcker. I övriga nio studier finns ingen information om användandet av 

denna typ av material (Buultjens & Liamputtong 2007; Chen et al. 2006; Everingham, 

Heading & Connor 2006; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; Mccarthy & McMahon 

2008; Røseth, Binder & Malt 2011; Sword et al. 2008; Vik & Hafting 2012). 

Deltagarna fick i fyra av de granskade studierna själva välja platsen där 

intervjun ägde rum (Chen et al. 2006; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; Sword et al. 

2008). Intervjuerna i fyra av artiklarna tog plats i hemmet hos deltagaren (Foulkes 2011; 

Hanley & Long 2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Mccarthy & McMahon 

2008).  I sex av de granskade studierna anges inte platsen för datainsamling (Bilszta et 

al. 2010; Montgomery et al. 2012; Patel et al. 2013; Røseth, Binder & Malt 2011; Vik & 

Hafting 2012; Wittkowski et al. 2011). I Montgomery et al. (2012) studie kan man 

emellertid utläsa att platsen för gruppträffarna valdes med hänsyn till tillgänglighet för 

deltagarna. I Buultjens & Liamputtong (2007) studie utfördes intervjuerna på 

vårdavdelningen där mödrarna vårdades tillsammans med sina barn. 

Alla 15 granskade artiklar spelades in och transkriberades efter 

datainsamling (Bilszta et al. 2010; Buultjens & Liamputtong 2006; Chen et al. 2006; 

Everingham, Heading & Connor 2006; Foulkes 2011; Gao et al. 2009; Gardner et al. 

2013; Hanley & Long 2006; Mccarthy & McMahon 2008; Montgomery et al. 2012; 

Patel et al. 2012; Røseth, Binder & Malt 2011; Sword et al. 2008; Vik & Hafting 2012; 

Wittkowski et al. 2011). 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 
 

Resultatet av mödrarnas berättelser visar hur deras individuella upplevelser av att bli 

förälder inte levde upp till tidigare förväntningar vilket bidrog till negativa känslor som 

skuld, skam och minskad livskvalité. En önskan om att hålla uppe en fasad och förneka 

sina svårigheter förekom för att bibehålla kontrollen. Omgivnings agerande spelade stor 

roll för mödrarnas upplevelse, hjälpsökande och tillfrisknande. Skammen och stigmat 

mödrarna själva associerade med psykisk ohälsa och upplevde i mötet med andra hade 

negativ inverkan på såväl hjälpsökande behandling samt tillfrisknande. Gällande 

granskningen av inkluderade artiklars datainsamlingsmetod påvisades att denna tydligt 

går att utläsa i samtliga artiklar och att relevanta och vetenskapligt grundande metoder 

använts som bidragit till ett nyanserat resultat. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 
4.2.1 Behovet av ett individanpassat bemötande 

Mödrarna önskade ökat stöd från sjukvårdens sida beträffande deras psykiska mående 

då det mottagna stödet i regel fokuserades på deras fysiska problem (Buultjens & 

Liamputtong 2006; Gardner et al. 2014). Om sjukvårdspersonalen även la fokus på de 

psykiska aspekterna av måendet ökade den upplevda trygghetskänslan. I förlängningen 

frambringade detta att mödrarna i högre grad delade med sig av sina erfarenheter och i 

högre grad sökte hjälp för sina svårigheter (Foulkes 2011). Bekräftelsen av 

upplevelserna beskrevs som en faktor som minskade risken för att mödrarna i tysthet 

skulle försöka hantera situationen på egen hand (Bilszta et al. 2010). 

Ur mödrarnas berättelser förtydligas vikten av att sjuksköterskan måste ha 

relevant kunskap för att uppmärksamma och identifiera denna typ av individuella 

inverkande omständigheter runt modern tiden efter en förlossning (Guille et al. 2013). 

Att utgå från sociala omständigheter och individuella påverkansfaktorer är därför en 

sund utgångspunkt för omvårdnadsarbetet (Guille et al. 2013; Socialstyrelsen 2010). 

Med hjälp av Kirsten M Swansons ”The Caring model” har sjuksköterskan 

stora möjligheter att underlätta denna livsomställning relaterat till att bli förälder genom 

ett personcentrerat, möjliggörande, förklarande, stöttande och bekräftande 

omvårdnadsarbete (Wojnar 2010).  
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I Wickberg & Whang (1996) interventionsstudie fick sjuksköterskor på en 

barnhälsocentral utbildning i en passiv form av rådgivning. Sköterskorna uppmuntrades 

lyssna istället för att ge råd, samt att fokusera på stödjande samtalet på modern och inte 

på barnet. I och med att mödrarna fick prata med en empatisk, icke dömande lyssnare 

uppmuntrades dessa att ta beslut grundande i sitt eget omdöme istället för att guidas av 

andra. I uppföljande intervjuer visade det sig att mödrarna i interventionsgruppen som 

mottagit denna typ av stödjande samtal i hög grad kände sig bekväma med att prata fritt 

om sina problem, och upplevelsen var att sjuksköterskan hade ett genuint intresse.  

Detta stödjande och individanpassade omvårdnadsarbete bidrar till att lyfta 

en essentiell aspekt och önskan som framkommer i mammornas redogörelser. 

 Detta är mammornas behov av att kunna tillskriva sig en del av 

tillfrisknandeprocessen, ett behov av att känna att man som individ är kompetent att 

hantera situationen på egen hand (Bilszta et al. 2010; Montgomery et al. 2012; Patel et 

al. 2013). 

 

4.2.2 Vikten av ett helhetsperspektiv i omvårdnadsarbetet 

Mödrarnas berättelser speglar de sedan tidigare uttalade riskfaktorerna att utveckla PPD. 

Deras berättelser skildrar hur brist på socialt stöd från en partner ökade på deras 

svårigheter postpartum (Buultjens & Liamputtong 2006; Everingham, Heading & 

Connor 2006; Vik & Hafting 2012). Detta styrker bilden av den sedan tidigare 

konstaterade korrelationen mellan psykosociala faktorer, såsom brist på känslomässigt 

och praktiskt stöd, samt utvecklandet av PPD (Milgrom et al. 2008; O'Hara & Swain 

1996; Robertson et al. 2004). I mödrarnas redogörelser kan man även inom andra 

områden se hur anhörigas bristande kunskap i hög grad påverkar mammornas agerande i 

den aktuella situationen. Det tydliggörs i flera studier hur ett underminerade av moderns 

känslor, negativt påverkar modern (Foulkes 2011; McCarthy & McMahon 2008; Sword 

et al. 2008; Wittkowski et al. 2011). Det är dock inte bara närstående, utan även 

mödrarna själva som uttrycker svårigheter gällande att särskilja normala känslotillstånd 

efter förlossningen med symtomen för PPD (Bilszta et al. 2010; McCarthy & McMahon 

2008; Patel et al. 2013; Sword et al. 2008). 

Ur ett anhörigperspektiv beskriver män som lever tillsammans med 

kvinnor som drabbats av PPD en frustration gällande viljan att hjälpa till och stötta 

modern samtidigt som de inte lyckas hittat strategier att göra det på (Everingham, 

Heading & Connor 2006). Med hänsyn till såväl moderns som partnerns upplevda 
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svårigheter kan det vara av stor vikt att involvera båda föräldrarna i behandlingen. När 

mödrar med partner tillsammans deltar i terapi i form av stödgrupper gavs indikationer 

på ett snabbare tillfrisknande hos modern samt ett ökat välbefinnande hos partnern 

(Misri, Kostaras, Fox & Kostaras 2000). 

 Studier har visat att en moders depression är den största förutsägaren för 

PPD hos män. Det finns en signifikant korrelation mellan befintlig depression hos den 

ena partnern och utvecklandet av depression även hos den andra (Goodman 2004). 

Utifrån det faktum att partnerns handlingar är av stor vikt för mödrarnas 

mående (Buultjens & Liamputtong 2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Vik & 

Hafting 2012) är det viktigt att som sjuksköterska ha ett helhetsperspektiv över 

situationen för att undgå att situationen förvärras till följd av att båda 

familjemedlemmarna upplever svårigheter.  

Om sjuksköterskan lyckas med att ta ett helhetsgrepp om situationen anser 

författarna att en negativ spiral kan undvikas där föräldrarnas respektive mående 

riskerar påverka varandra på ett ogynnsamt sätt.  

Ett relativt okomplicerat sätt för sjuksköterskan att undvika ytterligare 

försämring i moderns mående är således kontrollen av påverkande omgivningsfaktorer. 

Ett alternativ i detta kan vara att sjuksköterskan screenar även partnern för PPD. Även 

om EPDS ursprungligen utformades för att screena modern för PPD har EPDS 

validerats även för män (Edmondson, Psychogiou, Vlachos, Netsi & Ramchandani 

2010). 

 

4.2.3 Stigmat kring psykisk ohälsa och normalisering av känslor 

Stigmatiseringen av psykisk ohälsa är ett genomgående tema i olika aspekter av 

mödrarnas skildringar. Mödrarnas berättelser redogör för den upplevda skammen som 

de associerade med psykisk ohälsa. Vilket utvecklades till att bli en faktor som 

försvårade hjälpsökandet (Foulkes 2011; Gardner et al. 2014; Sword et al. 2008; 

Wittkowski et al. 2011). Stigmatiseringen sträckte sig vidare genom det första mötet 

med sjukvården där mödrarna i olika grad upplevde sig bli stigmatiserade i mötet. 

Exempel på detta är att mödrarna upplevde bristande stöd från sjukvårdens sida gällande 

deras psykiska mående då fokus enkom låg på deras fysiska problem (Buultjens & 

Liamputtong 2006; Gardner et al. 2014). Stigmatiseringen beskrivs även i relation till 

upplevelsen av att få diagnosen PPD (McCarthy & McMahon 2008; Patel et al. 2013). 
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Mödrarnas upplevelser av stigmatisering kring psykisk ohälsa stämmer överens med 

resultatet av den enkätstudie som genomfördes av Cruwys & Gunaseelan (2016). Här 

fastställdes att upplevelsen av stigmat kring psykisk ohälsa var sammankopplat med 

minskat välmående. Det faktum att individerna socialt identifierade sig som 

deprimerade förstärkte sambandet mellan stigmat och minskat välmående.  

I relation till detta framkommer det i resultatet att diagnostiseras med PPD 

upplevs med blandade känslor. Den ogynnsamma aspekten bestod i negativ påverkan på 

självbilden på grund av stigmatisering, lättnaden bestod i en normalisering av deras 

upplevelser (McCarthy & McMahon 2008; Patel et al. 2013). 

Som sjuksköterska är det således viktigt att ha kunskap om vilka följder en 

psykisk diagnos såsom PPD kan ha för patienten, positiva såväl som negativa. Detta för 

att kunna arbeta personcentrerat och bedriva omvårdnadsarbetet på bästa sätt. 

I mödrarnas redogörelser tydliggörs en negativ syn på 

läkemedelsbehandling. De negativa uppfattningarna av läkemedelsbehandling grundar 

sig ibland annat i olustkänslor över att inte kunna hantera situationen på egen hand och 

stigmatisering gällande att behöva ta läkemedel för sitt mående orsakade skuldkänslor 

som även det bidrog till avslutad läkemedelsbehandling (Bilszta et al. 2010; Patel et al. 

2013). Ett personcentrerat omvårdnadsarbete utifrån moderns unika situation för att 

undvika ökad upplevelse av stigmatisering i mötet bör vara ett av målen för 

sjuksköterskan. Genom användandet av Kirsten M. Swansons ”The Caring model” bör 

sjuksköterskan utan förutfattade meningar försöka förstå innebörden av denna händelse 

ur moderns perspektiv (Wojnar 2010).  

Mödrarna uttrycker behovet av att få dela med sig av sina erfarenheter 

med andra i liknande situationer för att normalisera sina känslor (McCarthy & 

McMahon 2008; Montgomery et al. 2012; Patel et al. 2013). Trots mödrarnas positiva 

upplevelser av gruppterapi som behandling för PPD visar en genomgång av aktuell 

forskning att evidensen för denna typ av behandlingsform är limiterad. Minskning av 

depressiva symtom kan ses efter denna typ av behandling, dock ses liknande resultat, 

ibland även snabbare, med individuella terapiformer (Goodman & Santangelo 2011; 

Scope, Leaviss, Kaltenthaler, Parry, Sutcliff, Bradburn & Cantrell 2013). Detta är en 

intressant aspekt då stödgrupper normalt i dagsläget inte rekommenderas som 

behandling för mödrar som diagnostiserats med PPD i Sverige (SBU 2014). 
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4.2.4 Diskussion gällande valda artiklars datainsamlingsmetod 

Datainsamling i kvalitativa studier sker genom insamlandet av individers omfattande 

och beskrivande berättelser. Med hjälp av ett flexibelt arbetssätt där frågeställningar och 

procedurer utvärderas allt efter studiens gång tillåts resultatet växa fram i och med att 

nya insikter når forskarna. Genom kvalitativa datainsamlingsmetoder såsom 

individuella djupintervjuer och observationer ute på fältet ökar förståelsen för den 

mänskliga upplevelsen (Polit & Beck 2012). 

I 13 av de granskade studierna slutfördes individuella djupgående 

intervjuer med öppna frågor med deltagarna i studien (Buultjens & Liamputtong 2007; 

Chen et al. 2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Foulkes 2011; Gao et al. 2010; 

Gardner et al. 2014; Hanley & Long 2006; Mccarthy & McMahon 2008; Patel et al. 

2013; Røseth, Binder & Malt 2011; Sword et al; Vik & Hafting 2012; Wittkowski et al. 

2011). Denna datainsamlingsmetod är ett klokt förfarande vid insamlandet av 

beskrivande data för vidare kvalitativ analys (Polit & Beck 2012). I två av de bearbetade 

studierna består datainsamlingsmetoden emellertid av gruppintervjuer (Bilszta et al. 

2010; Montgomery et al. 2012). En svaghet med denna metod för datainsamling är 

enligt Polit och Beck (2012) det faktum att vissa individer inte känner sig bekväma att 

dela med sig av sina erfarenheter inför en hel grupp med individer vilket riskerar leda 

till förlust av viktiga insikter. Vidare framkommer det i granskning av studiernas 

datainsamlingsmetoder hur forskaren i Montgomery et al. (2012) studie haft en 

observerande roll vilket går emot Polit och Beck (2012) rekommendationer där 

forskaren rekommenderas ha en mer aktiv roll för att guida diskussionen i denna form 

av datainsamling.  

 Sword et al. (2008) valde att använda sig av telefonintervjuer för 

datainsamling vilket inte är helt oproblematiskt.  Till följd av avsaknaden av visuella 

tecken såsom icke verbal kommunikation, som man automatiskt får del av i ett 

personligt möte, går man miste om en viktig källa till ett positivt utvecklande av 

intervjun (Polit & Beck 2012). De ideala omständigheterna för datainsamling är att 

intervjuerna äger rum i en lugn miljö utan störande moment som kan påverka 

inspelning/tolkningsmöjligheter i efterhand.  Deltagarna fick i fyra av de granskade 

studierna själva välja platsen där intervjun ägde rum vilket torde bidragit till denna 

upplevelse från deltagarens sida (Chen et al. 2006; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; 

Sword et al. 2008). Intervjuer i hemmet är oftast att föredra för att på bästa sätt ta del av 

studiedeltagarens egen värld (Polit & Beck 2012). Intervjuerna tog plats just i hemmet 
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hos deltagaren i fyra av de granskade artiklarna (Everingham, Heading & Connor 2006; 

Foulkes 2011; Hanley & Long 2006; Mccarthy & McMahon 2008). 

Samtliga 15 granskade artiklar i föreliggande litteraturstudie spelades in 

och transkriberades efter datainsamling (Bilszta et al. 2010; Buultjens & Liamputtong 

2006; Chen et al. 2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Foulkes 2011; Gao et al. 

2010; Gardner et al. 2013; Hanley & Long 2006; Mccarthy & McMahon 2008; 

Montgomery et al. 2012; Patel et al. 2012; Røseth, Binder & Malt 2011; Sword et al. 

2008; Vik & Hafting 2012; Wittkowski et al. 2011) vilket enligt Polit och Beck (2012) 

stärker datainsamlingmetodens objektivitet. 

Användande av en frågeguide med öppna frågor var aktuellt i tio av de 

granskade artiklarna (Bilszta et al. 2010; Everingham, Heading & Connor 2006; 

Foulkes 2011; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; Hanley & Long 2006; Mccarthy & 

McMahon 2008; Patel et al. 2013; Sword et al. 2008; Vik & Hafting 2012; Wittkowski 

et al. 2011) vilket styrker att forskarna i studien har säkerställt att önskade områden 

vidrörs under datainsamlingen(Polit & Beck 2012). 

I nio av de granskade studierna (Buultjens & Liamputtong 2007; Chen et 

al. 2006; Everingham, Heading & Connor 2006; Gao et al. 2010; Gardner et al. 2014; 

Mccarthy & McMahon 2008; Røseth, Binder & Malt 2011; Sword et al. 2008; Vik & 

Hafting 2012) finns ingen information om användandet av fältanteckningar. Om detta 

använts i nämnda studier hade detta kunnat bidra med att fler nyanser av berättelserna 

framkommit. Risken med att forskaren tar fältanteckningar samtidigt som 

datainsamlingen sker är dock att denne tappar fokus från den primära uppgiften, att 

intensivt lyssna (Polit & Beck 2012). 

Montgomery et al. (2012) studie är den enda granskade artikeln där 

material i form av foton och dagböcker bidragit till underlaget. Att deltagarna i studien 

använder sig av dagböcker som komplement till studiens resultat kan bidra med en 

detaljerad och intim bild av individens vardagsliv.  En svaghet enligt Polit och Beck 

(2012) med denna typ av datainsamling kan vara att det ställer krav på individens 

litterära förmågor och vilja till engagemang och deltagande, vilket inte passar alla.  

 

4.3 Metoddiskussion 
 

En litteraturstudie kan användas såväl inom en forskningsrapport såväl som i det här 

fallet som en fristående publikation. För att kritiskt granska och summera tidigare 

forskning är en litteraturstudie ett bra tillvägagångssätt enligt Polit och Beck (2012). 



 

28 

 

Författarna har i aktuell litteraturstudie använt tydliga inklusions samt 

exklusionskriterier vilket enligt Polit och Beck (2012) ökar reproducerbarheten i 

resultatet. Författarnas valda inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på 

Engelska eller Svenska vilket kan ses som en svaghet och en styrka. Svagheten består 

delvis i det faktum att Engelska inte är författarnas modersmål och misstolkningar av 

text kan således ha uppstått. Styrkan i att använda även artiklar på Engelska ligger i 

genererandet av ett bredare och mer trovärdigt resultat. För att undvika misstolkningar 

har författarna när oklarheter uppstått använt sig av ordböcker vilket i sig kan bedömas 

vara en styrka. Författarna kan i och med språkliga inklusionskriterier missat relevant 

forskning på andra språk vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2005-12-01 och 2015-12-31 för att begränsa utfallet i sökningen. 

Detta kan ha medfört att författarna missat forskning som gjorts tidigare vilket är en 

svaghet i litteraturstudien. Det kan även ses som en styrka att inte använda sig av 

artiklar äldre än tio år då resultatet blir mer aktuellt och tidsenligt (Polit & Beck 2012). 

Ett exklusionskriterie som valdes var att artiklarna skulle vara fritt tillgängliga för 

Högskolan i Gävle vilket kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats av 

författarna till följd av resursbrist. 

Författarna har arbetat systematiskt och dokumenterat varje steg i 

forskningsprocessen vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012) för att 

effektivisera sökningarna samt öka reproducerbarheten i studien. En deskriptiv design 

valdes av författarna eftersom syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors 

upplevelser av postparum depression. Resultatet baseras på kvalitativa artiklar utifrån 

syftet vilket enligt Polit och Beck (2012) är ett bra sätt när målet är att redogöra för 

individers upplevelser av något, som i det här fallet PPD.  

För att öka resultatets tillförlitlighet har författarna sökt artiklar i tre olika 

databaser, Cinahl, Medline samt PsychINFO vilket i föreliggande litteraturstudie kan 

bidra till att styrka litteraturstudiens resultat. Författarna har använt sig av MeSH, 

headings och Thesaurus och kombinerat sökorden med hjälp av den booleska operatorn 

AND samt använt fritextord för att få ett mer relevant utfall av artiklar. Detta är enligt 

Polit och Beck (2012) en styrka då utfallet av artiklarna blir mindre men mer relevant 

utifrån syfte och frågeställningar och resultatet mer tillförlitligt. Synonymer till de 

utvalda sökorden som använts i de genomförda sökningarna skulle kunna ha bidragit 

med viktigt material och kan i föreliggande litteraturstudie således ha förbisetts vilket 

kan ses som en svaghet. Med denna risk i åtanke genomförde författarna dock en andra 
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databassökning i PsychINFO. Detta agerande ses av författarna till föreliggande 

litteraturstudie som en styrka då denna åtgärd genererade ytterligare relevant material i 

form av tre artiklar. För att ytterligare styrka resultatet hade författarna kunnat 

genomföra denna andra sökningsomgång även i Cinahl samt Medline vilket på grund av 

tidsbrist inte genomfördes. 

Valda artiklar har lästs av båda författarna var för sig till en början vilket 

Polit och Beck (2012) rekommenderar för att inte författarna skall påverka varandras 

tolkning av texten samt för att inte gå miste om viktig information. Därefter har 

författarna tillsammans diskuterat fram ett resultat. I litteratursökningarna bearbetades 

ett stort antal artiklar utifrån titel och abstrakt utifrån valda begränsningar. Det skulle 

kunna hävdas att detta bidragit till att materialet inte bearbetas på ett grundligt sätt och 

att relevanta artiklar förbisetts. Dock menar författarna att styrkan ligger i det faktiskt 

stora antalet artiklar som bearbetats systematiskt efter bästa möjliga förmåga. Så med 

detta i åtanke gjorde författarna ett aktivt val att inte komplettera sökstrategierna med 

ytterligare begränsningar då detta ansågs öka risken för att relevant material gått 

förlorat.  

Alla valda artiklar i studien är granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Dock framgår det ej vilka krav de olika etiska kommittéerna har för att etiskt 

godkänna en studie vilket kan skilja sig åt i olika länder, vilket författarna i föreliggande 

litteraturstudie på grund av tidsbrist inte undersökt närmare. Detta kan ses som en 

svaghet i relation till litteraturstudiens syfte då detta speglar sårbara individers 

upplevelser där den etiska aspekten är av yttersta vikt. 

Studierna som denna litteraturstudie är byggd på har genomförts i en rad 

olika länder: Australien, Nya Zeeland, Kina, Taiwan, Kanada, Norge och England. 

Detta styrker litteraturstudiens globala överförbarhet. Litteraturstudien visar olika 

kulturella aspekter samt att PPD är globalt problem. En svaghet är att ingen studie 

utförts i Sverige vilket skulle kunna minska överförbarheten för verksamma 

sjuksköterskor i litteraturstudiens genomförandeland. Dock är två av studierna är 

utförda i Norge, ett land med liknande sjukvårdssystem och samhällsstruktur som 

Sverige vilket skulle kunna öka överförbarheten något.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Litteraturstudiens resultat kastar ljus över vikten av att sjuksköterskan besitter relevant 

kunskap om mödrarnas upplevelse av PPD då detta är ett tillstånd som drabbar inte bara 
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modern utan hela familjen. Med denna kunskap om vilka följder en psykisk diagnos 

såsom PPD kan ha för patienten kan sjuksköterskan utifrån ett empatiskt och 

individanpassat omvårdnadsarbete tillsammans med modern arbeta mot tillfrisknande 

och bättre hälsa för alla familjemedlemmar. Den ökade kunskapen hos sjuksköterskan 

kan oavsett verksamhetsområde leda till att mödrar med denna typ av problematik 

tidigare identifieras och kan erbjudas behandling. Kunskapen kan i praktiken bidra till 

ett bemötande utifrån mödrarnas behov och kan i förlängningen öka tilliten i relationen. 

Ett empatiskt individanpassad omvårdnadsarbete kan utifrån denna kunskap som 

litteraturstudien tillför bidra med att minska patientens upplevda stigmatisering och då 

även i förlängningen den generella stigmatiseringen av psykisk ohälsa i samhället idag.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Efter bearbetning av materialet till litteraturstudien konstaterades att ingen svensk 

forskning utifrån det valda syftet kunde lokaliseras. Önskvärt vore att man utifrån 

mödrars perspektiv skulle bedriva svensk forskning inom detta område för att ytterligare 

kunna förbättra sjuksköterskans möjligheter till ett personcentrerat bemötande och god 

omvårdnad av individer med PPD. Intressant ur detta perspektiv vore det även att 

genomföra studier där även partnern inkluderas för att tydliggöra även dennes behov 

och svårigheter. Det ges indikationer i tidigare forskning på att om partnern görs 

delaktig under behandlingen så ses ett ökat välbefinnande hos denne och ett snabbare 

tillfrisknande hos modern. Detta bidrar till aspekten av att detta område vore av stor vikt 

att undersöka vidare. Att mödrarna i studien beskriver uppskattning gällande formen av 

gruppterapi är intressant och någonting som vidare borde undersökas utifrån svenska 

förhållanden då det inte är en behandlingsform som ingår i rekommendationerna i 

Sverige idag. Det vore således av intresse att utröna evidensen för denna 

behandlingsform i relation till mödrarnas framställning av vikten av att få dela med sig 

till andra i samma situation. 

 

4.6 Slutsats 

 

Skuld och skam färgade mödrarnas vardag till följd av krossade förväntningar samt 

upplevelsen av att vara olämplig som förälder. Tillsammans med sina egna och andras 

stigmatiserade bild av psykisk ohälsa försvårades hjälpsökandet. Mödrarna försökte i 

hög grad hantera sina problem allena. Bemötandet vid hjälpsökandet var därav av 
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största vikt för att mödrarna skulle fullfölja behandlingen och att de vågade dela med 

sig av sina känslor. När sjuksköterskan bekräftade modern bidrog det till att hon delade 

med sig av sina upplevelser. 
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Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Bilszta, J.  

Ericksen, J.  

Buist, A. 

Milgrom, J. 

 

Publikationsår: 2010 

Studieland: Australien 

 

Women´s 

experience of 

postnatal 

depression- beliefs 

and attitudes as 

barriers to care. 

En utforskande 

studie med 

kvalitativ ansats. 

 Antal: 40 deltagare 

Ålder: Ingen uppgift om 

deltagarnas ålder. 

 

Deltagare med PPD som 

antingen får behandling 

eller medverkar i 

stödgrupper för 

tillståndet. 

Fokusgrupper med hjälp 

av diskussionsguide. 

Intervjulängd ca 90 min. 

Intervjuerna 

kompletterades med 

anteckningar om 

kroppsspråk. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Buultjens, M. 

Liamputtong, P. 

 

Publikationsår: 2007 

Studieland: Australien 

When giving life 

starts to take the 

life out of you: 

women´s 

experiences of 

depression after 

childbirth. 

Kvalitativ ansats. Antal: 10 deltagare  

Ålder: Ålder mellan 28-

40. 

 

Deltagarna rekryterades 

från en stödjande 

vårdavdelning riktad mot 

mödrar och deras barn. 

Individuella 

semistrukturerade 

djupintervjuer med öppna 

frågor. Intervjulängd ca 60 

min 

 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Tematisk analys. 

Chen, C-H. 

Wang, S-Y. 

Chung, U-L. 

Tseng, Y-F. 

Chou. F-H. 

 

Being reborn: The 

recovery process of 

post partum 

depression in 

Taiwanese women. 

En beskrivande 

studie med 

kvalitativ ansats.  

 

Antal: 23 deltagare  

Ålder: 19-38. 

 

Alla deltagare hade 

skattat högt på BDI 

skalan. 

Interjuver med öppna 

frågor. Deltagarna valde 

plats för intervjuerna vid 

1-3 tillfällen/deltagare. 

Intervjulängd 60-90 min. 

Intervjuerna spelades in 

Konstant 

jämförelseanalys. 



 

 

Publikationsår: 2006 

Studieland: Taiwan 

och transkriberades. 

Everingham, C-R. 

Heading, G. 

Connor, L. 

 

Publikationsår: 2006 

Studieland: Australien 

Coupels 

experiences of 

postnatal 

depression: A 

framing analysis of 

cultural identity, 

gender and 

communication. 

En utforskande 

studie med 

kvalitativ ansats. 

Antal deltagare 6 (12) 

Ålder: Medelålder för 

kvinnorna var 36  

Deltagarna bestod av 

förstagångsmödrar med 

respektive partner där 

kvinnorna i studien hade 

skattat högt på EPDS-

skalan. 

Individuella djupintervjuer 

med intervjuguide i 

deltagarnas hem 

Intervjulängd 90-120 min. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Framing analysis 

enligt Goffman. 

Foulkes, M. 

 

Publikationsår: 2011 

Studieland: Kanada 

Enablers and 

Barriers to Seeking 

Help for a 

Postpartum mood 

disorder. 

Studien har en 

kvalitativ ansats 

med grounded 

theory approach. 

Antal: 10 deltagare  

Ålder 18 år eller äldre  

Medelålder 32,6 år 

 

Deltagarna hade formellt 

eller självständigt 

diagnostiserats med PPD. 

Semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av 

intervjuguide med 

uppföljande interjuver. 

Intervjuerna utfördes i 

hemmet hos deltagarna 

Ingen uppgift om 

intervjuernas längd.. 

Noteringar från 

observationer bidrog även 

det till materialet. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Konstant 

jämförande analys. 

Gao,L-L.  

Chan S, W-C. 

You, L. 

Li, X. 

 

Publikationsår: 2010 

Experiences of 

postpartum 

depression among 

first-time mothers 

in mainland China. 

En beskrivande 

studie med 

kvalitativ ansats. 

Antal: 15 deltagare 

Ålder: 18 år och äldre 

 

Deltagarna var 

förstagångsmödrar som 

skattats högt på EPDS-

Semistrukturerade 

djupintervjuer med hjälp 

av intervjuguide, 

intervjuplats valdes av 

deltagarna.. Intervjulängd 

ca 90 min  

Fenomenologisk 

analys enligt Van 

Manens (1997) 

Approach. 



 

 

Studieland: Kina skalan. Intervjuerna spelades in. 

Gardner, P. L. 

Bunton, P. 

Edge, D. 

Wittkowski, A. 

 

Publikationsår: 2014 

Studieland: England 

The experience of 

postnatal 

depression in West 

African mothers 

living in the United 

Kingdom: A 

qualitative study. 

En studie med 

kvalitativ ansats. 

Antal: 6 deltagare  

Ålder: 22-36 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer i deltagarens 

hem eller på offentlig plats 

som deltagarna själva valt. 

Intervjulängd 55-85 min.  

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Hanley, J. 

Long, B. 

 

Publikationsår: 2006 

Studieland: England 

A study of Welsh 

mothers 

experiences of 

postnatal 

depression. 

Kvalitativ ansats. Antal 11 deltagare  

Ålder: Medelålder 29,4 

år. 

 

Deltagarna hade skattat 

högt på EPDS skalan. 

Semistrukturerade 

intervjuer med intervju 

guide bestående av öppna 

frågor. Intervjulängd 45-

83 min. 

Forskarnas personliga 

reflektioner i samband 

med intervjuerna bidrog 

även det till materialet. 

Konstant 

jämförelse analys. 

McCarthy, M. 

MacMahon, C. 

 

Publikationsår: 2008 

Studieland: Nya 

Zeeland 

Acceptance and 

experience of 

treatment 

for Postnatal 

depression in a 

community 

mental health 

setting. 

Kvalitativ ansats. Antal: 15 deltagare 

Ålder: mellan 27-41 

 

Deltagarna var kvinnor 

som genomgått 

behandling för PND. 

Individuella djupintervjuer 

med intervjuguide. Öppna 

frågor med följdfrågor.  

Intervjulängd 60-120 min. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Modifierad 

analytisk 

induktions metod. 

Montgomery, P. 

Mossey, S. 

Adams, S. 

Bailey, P. H. 

 

Stories of women 

involved in a 

postpartum 

depression peer 

support group. 

En etnografisk 

studie med 

kvalitativ ansats. 

 

Antal: 7 deltagare  

Ålder: Mellan 18-30 år 

 

Deltagarna tog del av en 

stödgrupp för patienter 

Fem gruppintervjuer. 

Semistrukturerade 

uppföljningsintervjuer 

med tre av kvinnorna. 

Även dagböcker från 

En systematiskt 

berättande analys. 



 

 

Publikationsår: 2012 

Studieland: Kanada 

som själv diagnostiserat 

sig med PPD och aktivt 

sökt hjälp i stödgrupper. 

deltagarna bidrog till 

materialet.  

Alla intervjuer spelades in. 

Patel, S. 

Wittkowski, A. 

Fox, J. R. E. 

Wieck, A 

 

Publikationsår: 2013 

Studieland: England 

An exploration of 

illness beliefs in 

mothers with 

postnatal 

depression. 

Kvalitativ ansats. Antal 11 deltagare  

Ålder: Medelålder 29,4 

år. 

 

Deltagarna hade skattat 

högt på EPDS skalan. 

Semistrukturerade 

intervjuer med intervju 

guide bestående av öppna 

frågor. Intervjulängd 45-

83 min. 

Forskarnas personliga 

reflektioner i samband 

med intervjuerna bidrog 

även det till materialet. 

Konstant 

jämförelse analys. 

Røseth, I. 

Binder, P-E. 

Malt, U. F. 

 

Publikationsår: 2011 

Studieland: Norge 

Two ways of living 

through postpartum 

depression. 

En undersökande 

studie med 

Kvalitativ ansats. 

Antal: 4 deltagare  

Ålder: 24-40, 

medelålder på 30 år. 

 

Deltagarna i studien hade 

diagnostiserats med en 

allvarlig depression inom 

3 veckor efter 

förlossning.  

 

Individuella 

djupintervjuer. Två 

deltagare intervjuades vid 

två tillfällen och en 

deltagare vid tre tillfällen.  

Intervjulängd mellan 40-

90 min.  

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Beskrivande 

fenomenologisk 

analys enligt 

Giorgi. 

Sword, W. 

Busser, D. 

Ganann, R. 

McMillan, T. 

Swinton, M. 

 

Publikationsår: 2008 

Studieland: Kanada 

Women's Care-

Seeking 

Experiences After 

Referral for 

Postpartum 

Depression. 

En beskrivande 

studie med 

kvalitativ ansats. 

Antal: 18 deltagare 

Ålder: Medelålder 29,4 

år. 

  

Deltagare utvalda efter 

att ha skattat högt på 

EPDS-skalan. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer via telefon. 

Intervjuguide användes. 

Intervjulängd 40-50 min. 

Innehållsanalys. 



 

 

Vik, K. 

Hafting, M. 

 

Publikationsår: 2012 

Studieland: Norge 

“Smile through It!” 

Keeping up the 

facade while 

suffering from 

postnatal 

depressive 

symptoms and 

feelings of loss: 

findings of a 

qualitative study. 

Kvalitativ ansats. Antal: 15 deltagare 

Ålder: 19-40 

 

Alla deltagare hade 

skattat högt på EPDS 

skalan. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer utfördes vid 

tre olika tillfällen med 

intervjuguide bestående av 

öppna frågor. 

Intervjulängd mellan 22-

92 min 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Phenomenologisk 

analysmetod enligt 

Sokolowski 2000. 

Wittkowski, A. 

Zumla, A. 

Glendenning, S. 

Fox, J.R.E  

 

Publikationsår: 2011 

Studieland: England 

The experience of 

postnatal 

depression in South 

Asian mothers 

living in Great 

Britain: a 

qualitative study. 

Kvalitativ ansats Antal: 10 deltagare  

Ålder: Över 18 år 

 

Alla deltagare hade 

skattat högt på EPDS 

skalan. 

Interjuver med frågeguide 

samt öppna frågor vid två 

tillfällen.  

Intervjulängd 60-90 min 

Forskarens reflektioner 

bidrog även det till 

matrealet. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

Konstant 

jämförelseanalys 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

Tabell 3. Sammanställning av valda artiklars syfte och huvudresultat 

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Bilszta, J.  

Ericksen, J.  

Buist, A. 

Milgrom, J. 

 

Att utforska en Australisk population genom att 

intervjua kvinnor med PND (postnatal 

depression) om; barriärer för att söka vård, hur 

de upptäckte och accepterade sin depression, hur 

deras depression påverkade deras förmåga att 

söka hjälp, vilken typ av hjälp de önskade samt 

hur attityder från sjukvårdspersonal, vänner, 

familj och samhället i stort påverkade vilken typ 

av behandling de sökte sig till.  

Resultatet antyder att PND och relaterade attityder och 

uppfattningar resulterar i signifikanta motsättningar 

gällande patienternas möjligheter till att ta del av vård. 

8 teman utstakades: Förväntningar på moderskapet, 

rädsla för att misslyckas och inte kunna hantera 

situationen, förnekelsen och stigman och bristande 

medvetenhet om psykisk ohälsa, stöd från 

omgivningen, skötsel av barnet, hjälpsökande och 

erfarenhet av behandling och relationer med 

sjukvårdspersonal.   

 

Buultjens, M. 

Liamputtong, P. 

 

Att framhäva kvinnors berättelser om deras 

förväntningar på en förlossning samt om 

depressionen som efterföljde.   

Resultatet utstakar fyra teman. Becoming a mother: 

what to expekt? Mödrarna beskriver att de innan 

förlossning haft känslor av förväntan och glädje. Att de 

trodde att det bra stunderna med barnet skulle väga 

upp de jobbiga samt att livet skulle förändras en del, 

vilket sedan inte blev verklighet. The birth of the baby: 

the experience of hospital stay. Flera av kvinnorna 

kände att det inte fick stöd och hjälp av 

sjukvårdspersonalen som de borde samt att de inte 

kände att de hade situationen under kontroll. 

Perceptions of causes and experiences of postnatal 

depression (flertalet faktorer identifierades vilka 

påverkat utvecklingen av PPD, faktorer som 

förlossningskomplikationer, historia av psykisk ohälsa, 

oönskad eller oplanerad graviditet, brist på socialt stöd, 

sömnbrist samt andra stressfaktorer vilka gemensamt 



 

 

bidragit till en PPD utveckling). Women’s perceived 

social support (upplevelser av bristen på stöd från 

omgivningen, familj, sjukvårdspersonal och partner 

gällande psykiska problem). 

 

Chen, C-H. 

Wang, S-Y. 

Chung, U-L. 

Tseng, Y-F. 

Chou. F-H. 

 

Att beskriva processen av att tillfriskna från PPD 

bland Taiwanesiska kvinnor. 

Att födas på nytt är kärnan som klargjordes utifrån 

studiens resultat av beskrivningarna av att tillfriskna 

från PPD. Processen beskrivs ha sitt ursprung i känslor 

som nära-döden-vansinne, och för dom som tillfrisknat 

var slutligen målet eventuellt en återfödelse. Dom fyra 

stegen beskrivs som; ”Splittrad identitet”(att ställas 

inför ett stort antal nya utmaningar som i hög grad 

påverkade deras liv). Många deltagare i studien 

beskriver den traditionella kvinnorollen som en 

stressfaktor på grund av de förväntningar som de 

möttes av, ”att kämpa för integritet”(Konversationer 

med sitt inre jag med en uppmuntran om att kämpa för 

att bli frisk var exempel på strategier som användes för 

att arbeta problemlösningsfokuserat) samt ”återfå 

vitalitet” (beskriver hur dom växt in i mödrarollen och 

återfått sitt hopp). 

 

Everingham, C-R. 

Heading, G. 

Connor, L. 

 

Att utforska hur Australienska par pratade om 

upplevelsen av att drabbats av PND. 

Studien kom fram till att mammor och papper använde 

olika ramverk där kvinnornas bild av PPD utgår från 

sina erfarenheter primärt från området identitet. Det 

fanns en stor önskan bland kvinnorna att få förståelse 

från sin partner för tillståndet. 

 

Foulkes, M. 

 

Att utforska barriärer och möjliggörare 

identifierade av kvinnor som upplever 

Faktorer som bidrog till utvecklingen av PPMD 

utstakades (Oplanerad graviditet, att inte ha socialt 



 

 

 

 

postpartum mood (PPMD) disorder som 

förhindrar och möjliggör hjälpsökande. 

stöd gällande graviditeten, tidigare psykisk ohälsa, en 

traumatisk förlossningsupplevelse, amning angavs 

vara en enorm stressfaktor som bidrog till förvärring 

av symtomen). Två kategorier med barriärer för 

hjälpsökande utstakades (stigma gällande att ha 

psykisk ohälsa samt bristande kunskap hos 

vårdpersonal) och en kategori med möjliggörande 

faktorer för hjälpsökande (att screenas hade kunnat öka 

chanserna till att få hjälp i ett tidigt skede). 

 

Gao,L-L.  

Chan S, W-C. 

You, L. 

Li, X. 

Att beskriva upplevelsen av PPD bland 

förstagångs mödrar i Kina. 

Att känna sig uttömd på energi (att känna sig energilös 

genom känslomässig och fysisk utmattning), känslan 

av att vara misslyckad (Kände sig misslyckade både 

gällande förmågan att ta hand om sitt barn samt en 

förändrad kroppsbild efter förlossningen) samt känslan 

av obalans (beskriver krocken mellan traditionella och 

morderna värderingar samt glappet mellan glappet 

mellan förväntningar och verklighet) var de tre teman 

som identifierades i studien. 

 

Gardner, P. L. 

Bunton, P. 

Edge, D. 

Wittkowski, A. 

 

 

Att utforska upplevelsen av PND bland väst 

Afrikanska mödrar bosatta i England.  

Fem övergripande teman framträdde: förståelser och 

upplevelser av PND (känslan av att se sig själv utifrån 

och bete sig på ett främmande sätt, att skillnader finns 

gällande hur man ser på orsaken till PND beroende på 

kultur), isolering (många upplevde isolering och brist 

på möjlighet att dela sina upplevelser med andra), 

förlust av identitet (många saknade delar av sitt 

tidigare liv så som dagliga rutiner samt sin kropp innan 

graviditeten), tillits problem (av rädsla för att bli 

stigmatiserad beskrevs en misstro till att dela med sig 



 

 

av sina problem till sjukvårdspersonal), relationer som 

skyddsfaktor (att ha hjälp med att ta hand om barnet 

och relationen med barnet bidrog till ett bättre 

mående).  

 

Hanley, J. 

Long, B. 

 

 

Att undersöka upplevelserna bland mödrar 

boende i Wales diagnostiserade med PND samt 

att utröna om PND är socialt förutbestämt. 

Mödrarnas kunskap om PND innan de blev gravida var 

begränsad (de berättar att de inte visste hur de skulle 

reagera när symtomen inte försvann eller tilltog). 

Initialt var kvinnorna motvilliga att dela med sig av 

sina känslor. Ekonomisk stress tvingade kvinnor att 

återvända till arbetet vilket ledde till lite tid att 

tillbringa med sina barn och sin familj.  

 

McCarthy, M. 

MacMahon, C. 

 

Att undersöka erfarenheten acceptansen av 

behandling för postnatal depression. 

Resultatet tydliggör vilka faktorer som påverkat 

mödrarna i deras hjälpsökande. Flertalet beskrev en 

rädsla över att bli sedd som en dålig mamma om det 

framkom till omgivningen att de mådde dåligt och inte 

var lyckliga i sin nya roll som mamma. Detta ledde till 

att mödrarna väntade in i det sista med att söka hjälp. 

Känslor gällande att få en diagnos tydliggörs. Att 

öppna upp och dela med sig av sina känslor och tankar 

till andra framkom vara en stor hjälp i 

behandlingsprocessen. 

 

Montgomery, P. 

Mossey, S. 

Adams, S. 

Bailey, P. H. 

Att beskriva hur kvinnor i en stödgrupp pratar 

om att genomgå en postpartum depression. 

Tre grupper av återhämtningshistorier utformades 

vilka var: att vara sjuk (de beskrev sjukdomen som att 

de kände sig bedövade och oförmögna att tänka klart 

samt en känsla av hopplöshet), att vara mamma 

(bekräftar en önskan att vara en bra mamma under 

tillfrisknandet från PPD) samt att mobilisera 



 

 

(Berättelser om vad som bidrog till att kvinnorna 

kunde fortsätta på sin väg till att bli frisk).  

 

Patel, S. 

Wittkowski, A. 

Fox, J. R. E. 

Wieck, A 

 

 

Att utforska uppfattningar hos kvinnor med PND 

och föreslå en lämplig hälsouppfattningsmodell. 

Sex teman utstakades. Beskriver hur mödrarnas 

känslor och upplevelser efter förlossningen inte nådde 

upp till deras förväntningar på grund av deras mående, 

Identifierandet av stressande faktorer i deras 

livssituation förklarar vad mödrarna själva tror vara 

orsaken till utvecklandet till PND. Att inte acceptera 

etiketten PND: konflikt fanns gällande deras känslor 

på grund av rädslan av stigmatisering samtidigt som att 

det var en lättnad att inte längre känna sig ensam i sin 

situation. Att behandlas med antidepressiva läkemedel 

orsakade konfliktkänslor. Förlust av tid: känslor av 

skuld på grund av känslan av att de negativt påverkat 

sina barn förstärkte deras känsla av att de inte var bra 

mödrar. Mödrarna beskrev en rädsla inför framtiden 

vilket för vissa påverkade önskan om fler barn. 

 

Røseth, I. 

Binder, P-E. 

Malt, U. F. 

 

 

Att identifiera och beskriva kärnämnen i 

upplevelsen av PPD. 

Två huvudteman utstakades. Första temat beskriver 

upplevelsen av att befinna sig i en farofylld värld 

tillsammans med känslan av energilös och tung kropp 

som hindrade mödrarna att ta hand om sina barn. 

Strävandet att hantera den upplevda smärtan, med 

känslor som ångest, skam och skuld ständigt 

närvarande ledde i slutändan till social isolation. Andra 

temat utstakar känslan av att känna sig främmande 

gentemot sig själv och sitt barn samt främmande för 

omvärlden. Med en snedvriden självbild uppkom 

känslor av att inte existera som sitt normala jag i 



 

 

världen. 

 

Sword, W. 

Busser, D. 

Ganann, R. 

McMillan, T. 

Swinton, M. 

 

Att utforska kvinnors vårdsökande efter att en 

sjuksköterska skickat remiss för trolig 

postpartum depression. Känslor gällande att bli 

remitterad, specifika faktorer som hindrade eller 

bidrog till att de sökta vård, erfarenheter från att 

söka vård och upplevelsen av erbjuden 

behandling. 

 

Resultatet beskriver normalisering av symtom eller att 

vara medveten om sina symtom, svårigheter att få 

familjemedlemmar förstå deras utsatta situation. Det 

hände att sjukvårdspersonal normaliserade symtomen 

eller att behandling erbjuden upplevdes oacceptabelt 

av kvinnorna vilket avskräckte från fortsatt 

hjälpsökande, Att ha en etablerad kontakt ökade 

känslan av bekvämlighet med sjukvårdspersonal. Inom 

varje område identifierades specifika barriärer och 

bidragande faktorer av vårdsökande.  

 

Vik, K. 

Hafting, M. 

 

Att undersöka nyblivna mödrars olika känslor av 

förlust som uppstått i samband med PND. 

Resultatet består av tre teman. Förlust av identitet, 

förlust av tilltro till sig själv, och brist på förmåga till 

att ta hand om sig själv. Känslor av att ha tappats sin 

identitet och en saknad av ett tidigare liv med sociala 

aktiviteter samt tid för att ta hand om sig själv. Även 

svårigheter att accepter att kroppen förändrats efter en 

graviditet framkom. Förlust av självförtroendet med 

känslor av att vara misslyckad som följd. 

 

A. Wittkowski 

A. Zumla 

S. Glendenning 

J.R.E Fox 

 

Att undersöka Sydasiatiska mödrar bosatta i 

Englands uppfattning om PND(postnatal 

depression). 

Tre kärnämnen utstakades; ”Införlivad misär”(Flera 

berättelser visar hur mödrarna saknar sitt tidigare liv 

och sin familj i hög grad), ”Andra kommer döma mig 

och jag känner mig ensam” (Många av mödrarna 

kände sig extremt isolerade och sökte desperat efter 

stöd och stöttning) samt ” Jag pratar med sjukvården 

men dom förstår inte” (Kulturkrockar i kontakt med 

vården utstakas samtidigt som studiens deltagare 



 

 

beskriver olika strategier som användes av dessa för att 

öka hanterbarheten i situationen).  

 

 


