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Abstrakt 

Bakgrund: I dagens samhälle förväntas kvinnor vara som lyckligast i samband med att de 

blir mammor. Att drabbas av depression efter förlossningen är något många inte pratar om. 

Det finns faktorer som kan påverka prevalensen och uppkomsten av depression bland 

nyförlösta kvinnor. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa riskfaktorer hos 

nyblivna mödrar som kan utveckla postpartum depression. Metod: En litteraturstudie 

baserad på 27 vetenskapliga artiklar med olika studiedesign. Resultat: Möjliga riskfaktorer 

för utvecklingen av PPD redovisas under 8 kategorier där miljö, utbildning, kultur, familj, 

förlossningskomplikationer, socioekonomisk status och vården ha en inverkan i 

utvecklingen av tillståndet. Slutsats:  Resultatet visar att faktorer såsom språkskillnader, 

kulturskillnader, bristande kunskap, begränsat socialt stöd, osäkerhet inför föräldrarollen, 

amning, våld och postpartum screening utgör en risk att påverka mödrarnas psykiska hälsa 

och kan därmed leda till en postpartum depression.  

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, mödrars hälsa, postpartum 

depression, riskfaktorer, Sister Callista Roy 
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Abstract 

Background: In today's society, women are expected to be as happy as they become 

mothers. To suffer depression after delivery is something many do not talk about. There are 

factors that may affect the prevalence and the onset of depression among newly-resolved 

women. Aim: The aim of this literature study was to highlight the risk factors of newly born 

mothers who can develop postpartum depression. Method: A literature study based on 27 

scientific articles with different study designs. Results: Possible risk factors for the 

development of PPD are reported under 8 categories where environment, education, culture, 

family, maternal complications, socioeconomic status and healthcare have an impact on the 

development of the state. Conclusion: The results show that factors such as language 

differences, cultural differences, lack of knowledge, limited social support, insecurity for 

parental leave, breastfeeding, violence and postpartum screening pose a risk of affecting the 

mental health of mothers, leading to postpartum depression. 

 

 

Keywords: literature study, mothers health, postpartum depression, risk factors, Sister 

Callista Roy, qualitative content analysis 
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion 

Enligt World Health Organisation riskerar kvinnor att drabbas av psykisk ohälsa under det 

första året efter förlossningen oavsett var de bor eller lever i världen (WHO, 2017). I de flesta 

kulturer uppfattas barnafödande som en glädjefylld händelse att vara med om. Att bli 

förälder kan för många associeras med känslor av glädje och hopp om framtiden (Oates et 

al., 2004). Denna bild står ibland i kontrast till verkligheten. Inte alla mödrar upplever lycka 

då de kan drabbas av oro och nedstämdhet den första tiden efter förlossningen. I det flesta 

fall kan det bero på känslan av att inte vara tillräckligt förberedd på vad föräldraskapet 

innebär, samt upplevelsen av att inte ha tillräckligt med stöd i de nya uppgifterna en ny 

familjemedlem innebär (Whang & Wickberg, 2003). Förlust av vanor och kontroll samt 

behovet av att känna sig normal igen kan vara är vanliga känslor (Leahy-Warren, McCarthy 

& Corcoran, 2011). Den emotionella påverkan som kvinnan kan uppleva första tiden efter 

förlossningen kan leda till en depression (Whang & Wickberg, 2003).  

1.2 Prevalens av postpartum depression 

Att drabbas av depression förknippas med beteendemässiga, känslomässiga, och 

intellektuella risker. Depressionen genererar begränsningar i handlingsförmåga och bedöms 

som en allvarlig psykisk diagnos. Förenat med moderns lidande är postpartum depression 

(PPD) ett vanligt och allvarligt psykiskt problem (O’Hara, 2009). Postpartum depression 

som också kallas förlossningsdepression drabbar 19% av nyförlösta kvinnor världen över 

(Posmontier & Waite, 2011). I Sverige beräknas att 8–15 procent av alla nyblivna mammor 

kan drabbas av PPD (Socialstyrelsen, 2017). De första sex månaderna efter förlossningen är 

risken som störst att drabbas, men den kan inträffa under barnets första levnadsår (O’Hara, 

2009; Dennis, Hedman & Vigod, 2012). En depression efter förlossningen påverkar alla i 

familjen. Risken att drabbas av depression efter en förlossning är betydligt större än i andra 

skeden i livet. Det har visat sig vara lika vanlig att drabbas av depression under graviditeten 

som efter. På senare tid har man med hjälp av ny forskning klarlagt att depression kan 

tillkomma under graviditeten, men det finns inte lika utbredd forskning kring depression 

efter förlossningen. En av många riskfaktorer är att om kvinnan innan graviditeten blivit 
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diagnostiserad med depression så löper hon större risk att under graviditeten bli sjuk igen 

(Bågedahl-Strindlund, 2016).  

1.3 Kulturskillnader gällande postpartum depression  

Genom tiderna har PPD skildrats som en diagnos knuten till västerländsk kultur. Teorier 

kring diagnosens orsaker kan inte förklara varför PPD finns i västerländsk och icke 

västerländsk kultur. Idag uppges bakgrunden till PPD vara en blandning mellan 

fysiologiska, sociala och psykologiska faktorer (Posmontier & Waite, 2011). 

Vissa indiska stammar ser depression som ett tecken på inre svaghet och inte en sjukdom. 

Det är viktigt att kunna vara en stark kvinna som behåller sin tro och sina hemligheter för 

sig själv (Rodrigues, Patel, Jaswal & De Souza, 2003). Liknande tankar som i de indiska 

stammarna har hittats världen över såsom i Finland, Jordanien, Karibien, Skottland och 

Sverige (Dennis & Chung-Lee, 2006). Förekomsten av PPD växlar i olika delar av världen, 

det kan bero på att studiepopulationerna företrätt varierande kulturella och socio-

ekonomiska omgivningar, samt att det kan ha använts olika skattningsinstrument (Leahy-

warren & McCarthy, 2007).  

Kvinnor i Frankrike, USA och Österrike upplever att de mår bättre om de får återgå till 

jobbet så fort som möjligt efter förlossningen, samtidigt som kvinnor i Schweiz, Sverige, 

Portugal, Japan, Storbritannien, Uganda, Italien och Irland upplever en bättre hälsa om de 

stannar hemma med barnet efter förlossningen. I Malaysia, Japan och Kina finns en tradition 

att hjälpa nya mödrar att återhämta sig både fysiskt och emotionellt från graviditeten och 

förlossningen (Grigoriadis et al., 2009; Cheng, Fowels & Walker, 2006; Oates et al., 2004). I 

Taiwan kan de nyförlösta mödrarna bestämma sig för att bo kvar på mödracentrum som är 

privata och mer hotelliknande där de vårdas av sjuksköterskor. Strax efter förlossningen 

utför hälsovårdspersonal ett hembesök i alla väst- och nordeuropeiska länder (Cheng et al., 

2006). I Amerika påverkas stödet av den amerikanska samhällsuppbyggnaden (Ugarriza, 

Brown & Chang-Martinez, 2007). 

1.4 Sjukvården och mödrar med postpartum depression  

Genom att hjälpa kvinnors övergång till moderskapet kan postpartumstöd bidra till att 

förbättra mödrarnas och barnens välbefinnande (Stapleton et al., 2012). 
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Mödrarna kan ha svårt att godta avlastning då rädslan att förlora barnet fanns. Rädsla och 

skam för att bli märkt som psykiskt sjuk är en signifikant faktor i kvinnors beslut att söka 

eller ta emot hjälp (Brealey, Hewitt, Green, Morrell & Gilbody, 2010; Dennis & Chung-Lee, 

2006). Vid hanteringen av PPD kan det uppstå kulturkrock som kanske inte 

sjukvårdspersonal riktigt tänker på vid handläggningen av problemet (Brealey et al., 2010). 

Att ta emot hjälp från sjukvården kan bero på kultur. Det kan förekomma att mödrar söker 

för sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, ångest, bröststramhet, kyla och ledsmärta, när de 

egentligen söker för en postpartum påverkan (Brealey et al., 2010; Dennis & Chung-Lee, 

2006).  

 

Det finns mödrar som saknar kunskap om PPD och att de har svårt att förstå problemen de 

upplever och antar att deras kamp är en naturlig bit av moderskapet (Denis & Chung- Lee, 

2006). Oates et al. (2004) påpekar vikten av vårdpersonalens bemötande av nyblivna 

föräldrar för att förhindra risken att drabbas av ohälsa. Att som vårdpersonal visa att det 

finns tid för samtal påverkar föräldrarnas inställning positivt till det blivande 

föräldraskapet. Enligt Brealey et al. (2010) upplever sjukvårdspersonal att de saknar 

riktlinjer när modern berättar om sina upplevelser och sin PPD. En handlingsplan för 

vårdpersonalen på bästa sätt kan ge en god vård till kvinnorna som sliter med PPD 

efterfrågas. 

1.5 Sjuksköterskors ansvar 

Mödrar får efter förlossning mindre uppmärksamhet av vårdpersonalen än under 

graviditeten och vid förlossningen enligt WHO (2008). Brist på känslomässigt och praktiskt 

stöd, familjekonflikter och trötthet påverkar mödrarnas känslor negativt (Oates et al., 2004). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) skall sjukvården förebygga ohälsa, ge hela 

befolkningen en vård på lika villkor, med respekt för mänsklighetens lika värde och 

människans autonomi. De mödrar som upplever PPD kan ha svårt att blotta sina känslor för 

partnern, familjemedlemmar, vänner och sjukvårdspersonal, då de tror att det finns 

förväntningar att de ska kunna hantera sin PPD. Andra mödrar oroar sig för att deras PPD 

ger familjen dåligt rykte (Denis & Chung-Lee, 2006). I sjuksköterskornas ICN kod står det att 

sjuksköterskan skall visa respekt, medkänsla, trovärdighet och integritet samt vara lyhörd. 
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Sjuksköterskan arbetar för jämlikhet och en rättvis vård på lika villkor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Vissa mödrar vågade inte godta avlastning då de var rädda att 

inte anses vara kapabla till att ta hand om barnet och till och med kunna förlora barnet. En 

annan faktor som påverkar beslutet till att söka eller ta emot hjälp och vård är rädsla och 

skam för att bli märkt som psykiskt sjuk (Brealey et al., 2010; Dennis & Chung-Lee, 2006). På 

grund av bristande kunskap bland kvinnor och deras vårdgivare finns det en risk att 

kvinnor har obehandlade PPD (Groth, 2013). 

 

1.6 Behov av utveckling 

Enligt Socialstyrelsen (2018) är det 80 procent (16 av 20) av Sveriges regioner och landsting 

som har generella målsättningar eller vårdplaner för psykisk ohälsa och sjukdom med 

koppling till havandeskap och förlossning. För att få en mer jämlik vård över hela landet 

krävs förbättrade omfattande riktlinjer som skildrar mödrahälsovårdens roll i vårdkedjan 

efter förlossningen. Exempel på riktlinjer har tagits fram med vad som ska medräknas i 

mödrahälsovårdens roll i vårdkedjan efter förlossning, samt när och hur uppföljning ska 

föreslås till kvinnor som genomgått en förlossning. För att behandla mödrar som drabbats 

av psykisk ohälsa måste sjukvårdspersonalen kunna identifiera riskfaktorerna i tid. På så 

sätt kan familjerelationer påverkas mindre om mamman drabbas av psykisk ohälsa.  

1.7 Sister Callista Roys omvårdnadsteori  

Enligt Sister Callista Roy lever människan i en föränderlig tillvaro. Miljön och allt runt 

omkring yttre och inre stimuli påverkar människan. Människan står i samband mellan 

biologiskt, psykiskt, individ och grupp som står i ständig förändrad miljö. Människan 

använder sig av sina förmågor för att hantera stress. Roy ser omgivningen som ett tillstånd 

där alla förhållanden, omständigheter och influenser som omger människan påverkar 

dennes utveckling och beteenden. Teorin ser människan som aktivt måste anpassa sig till 

sina livsomständigheter för att kunna bevara sin integritet och för att utvecklas. Det innebär 

alltså inte att man bara ger upp inför det som är utan att man hanterar de rådande 

omständigheterna. Genom att man hittar jämvikt och balans i tillvaron kan man bemästra 

situationen. Kännande och tänkande personer gör självmedvetna val för att åstadkomma 

och vidmakthålla samordning (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Nyförlösta kvinnor 
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befinner sig i en miljöförändring, och en ny utmaning infinner sig då mammarollen skall 

antas och ansvaret för det lilla barnet kan bli en prövning. Ökad stress och förändring i 

tillvaron kan påverka moderns mentala hälsa och göra henne mer mottaglig för risken att 

drabbas av PPD. När mödrar stöter på stressorer som faller utanför deras “zon för 

anpassning” gör mödrarna vad som är nödvändigt för att hantera stressorn tills de får en 

anpassning. Även om graviditet och moderskap kan ha varit ett val, kanske de stressorer 

som medföljer den nya rollen inte var förväntade (Kiehl & White, 2003).   

 1.8 Definition av begreppet postpartum depression  

Postpartum depression / Förlossningsdepression 

Etiologin gällande PPD är i stort sett okänd även om det finns mycket forskning kring 

ämnet, men den anses vara multifunktionell (Josefsson & Lilliecreutz, 2014). Vanligtvis 

framträder PPD under de tre månaderna efter förlossningen, men den kan förekomma vid 

vilken tidpunkt som helst under barnets första levnadsår (Josefsson & Lilliecreutz, 2014; 

Dennis et al., 2012). Cirka 8–15% av de nyförlösta kvinnorna drabbas av PPD (Appoloino & 

Fingerhut, 2008; Xie et al., 2009; Kathree & Petersen, 2012). Bevis för att hormonella orsaker 

spelar roll i utvecklingen av PPD är tvetydigt. De biologiska faktorerna kan inte beräknas 

och därför är en holistisk biopsykosocial behandlingsmodell att föredra enligt Hunt (2006). 

Att förebygga PPD med psykologiskt stöd eller ge läkemedel före födseln eller direkt efter 

har inte kunnat påvisats (Josefsson & Lilliecreutz, 2014). Vanliga symtom vid PPD är 

sömnsvårigheter, trötthet, oro och gråtmildhet (Seimyr, 2009).  

2. Problemformulering 

Sjukvården möter kvinnor som drabbas av PPD. Genom att informera sjuksköterskor om 

vilka riskfaktorerna är för att mödrar ska drabbas av PPD, kan det resultera i en ökad 

kunskap och därmed en tidigare upptäckt av symtom. Genom en tidig identifiering kan 

behandling sättas in i tid. Den psykiska ohälsan som uppstår vid PPD kan påverka bandet 

mellan barn och modern. Därav är det av stor vikt att veta om vilka riskfaktorerna till PPD 

är. Genom att belysa riskfaktorerna kan antalet drabbade kvinnor minimeras och tillståndet 

förhindras i tid. En god relation mellan vårdgivare och vårdtagare måste etableras för att 

patienten skall våga yttra sig om sina problem gällande PPD, därför behöver vårdgivaren en 
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bättre förkännedom om riskfaktorerna. Ytterligare kunskap behövs för att 

distriktssjuksköterskor på BVC skall på ett enklare sätt kunna identifiera de mödrar som 

befinner sig i riskzonen för PPD.  

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa riskfaktorer hos nyblivna mödrar som kan 

utveckla PPD.  

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie ger en överblick hur forskningsläget ser ut kring ett ämne och det ger 

fundament till att utföra en evidensbaserad vård. Kunskap kan tas fram genom att analysera 

vetenskapliga artiklar inom ämnets valda område (Friberg, 2017; Rosén, 2017). I enighet med 

Forsberg och Wengström (2017) implementerades en allmän litteraturstudie. I en allmän 

litteraturstudie tillämpas en design med intention att sammanställa en bakgrund som 

utforskar kännedomen inom ett område eller som motiverar genomförandet av ett empiriskt 

arbete.  

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Endast de vetenskapliga artiklarna som motsvarade studiens syfte valdes. Artiklarna skulle 

beskriva det valda ämnesområdet gällande riskfaktorer att utveckla PPD hos nyförlösta 

kvinnor. Inklusionskriterier var originalartiklar, de skulle vara peer-reviewed, skrivna på 

engelska samt publicerade inom åren 2008–2018. Studierna skulle vara etiskt godkända. Det 

vetenskapliga värdet stärks av en etisk begrundan eller etiskt medgivande (Kjellström, 

2017). De artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades efter genomläsning av 

abstrakten som framkom efter sökningarna genomfördes, samt de artiklar som inte var 

etiskt godkända.    

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i de elektroniska databaserna Cinahl, Pubmed och 

Psycinfo (Figur 1). Manuella sökningar i referenslistor kompletterade den elektroniska 

sökningen. MeSH-termerna har använts för att systematisk hitta artiklar som matchar syftets 

innehåll. Till en början användes MeSH-termen postpartum depression för att få en bredare 

uppfattning kring hur mycket forskning det finns att tillgå kring ämnet. Detta gav ett stort 
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antal träffar vilket gör det svårt att kvalitetsgranska artiklarna. Antalet träffar avgränsades 

genom att kombinera MeSH-termerna samt peer-reviewed artiklar skrivna på engelska om 

riskfaktorer för att utveckla PPD. Studierna begränsades till max 10 år gamla för att få 

senaste vetenskapen. 

Datum Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda 

artiklar  

20180523 Cinahl Postpartum 

depression 

2008-2018 

 

4255 0 0 

20180823 Cinahl Postpartum 

depression, 

Risk factors 

2013-2018 

English 

Language 

peer review 

adult 

65 *30 

**17 

***11 

****4 

3 

20180823 Chinal Postpartum 

depression, Risk 

factors 

2008-2013 

English 

Language 

peer review 

adult 

62 *35 

**14 

***11 

*****1 

1 

20180903 Google 

scholar 

Postpartum 

depression, Risk 

factors,  

pdf 30 *22 

**4 

4 

20180903 Pubmed Postpartum 

depression, Risk 

factors, Women 

or female, 

Mother 

2013-2018 

English 

language 

peer review 

 

34 *12 

**10 

***8 

*****4 

1 

20181008 Chinal Postpartum 

depression, Risk 

factors, Women 

or female, 

Mothers 

experience 

2008-2013 

English 

language 

Peer 

reviewed 

8 *1 

**3 

***1 

*****2 

1 

20181008 Chinal Postpartum 

depression, 

Parenting stress,  

2008-2018 

English 

language 

Peer 

reviewed 

Full text 

16 *4 

**7 

***3 

*****1 

1 

20181009 Chinal Postpartum 

depression/PPD 

Risk factors 

2013-2018 

English 

language 

87 *12 

**42 

***15 

5 
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Mother Peer 

reviewed 

Full text 

 

****11 

*****2 

20181009 Chinal Postpartum 

depression, Risk 

Factors, Women 

health, 

Symptoms of 

postpartum 

depression, 

Mothers or 

motherhood 

2008-2018 

English 

language 

Peer 

reviewed 

Full text 

11 *2 

**4 

***2 

****2 

1 

20181020 Pubmed Postpartum 

depression, Risk 

Factors,  

Enviroment 

2008-2018 

English 

language 

Peer 

reviewed 

Full text 

34 *10 

**10 

*** 5 

**** 6 

4 

Sekundära 

sökningar 

Från andra 

vetenskapli

ga artiklar  

    4 

manuella 

sökningar  

Lästips av 

Chinal 

    2 

Figur 1. Översikt av litteratursökningarna i databaserna 

* Antal förkastade efter lästa titlar **Antal förkastade efter lästa abstrakt ***Antal förkastade 

då de inte besvarade syftet ****Antal förkastade efter värdering av vetenskaplig kvalite 

*****Antal förkastade pga. dubblett av artikel. 

 

5. Bedömning och relevans 

5.1 Urval och kvalitetsgranskning 
Bilaga 1 illustrerar granskningen indelad i faser. Litteratursökningen gjordes med olika 

termer vilket gav ett visst antal träffar. Vid första urvalet lästes titlarna. Om titlarna 

överensstämde med studiens ämne lästes abstraktet. Ansågs abstraktet vara relevant lästes 

artiklarna i sin fulltext. För att se om artikeln tidigare blivit vetenskapligt granskad 

kontrollerades deras vetenskaplighet via Ulrich web. Vid nästa urval genomfördes en 

kvalitetsgranskning med hjälp av en modifierad mall för vetenskapliga artiklar av Carlsson 

och Eiman (2003). Slutpoängen för artiklarna resulterade enligt dessa mallar: grad 1 >80%, 

grad 2 >70% och grad 3 >60% av maxpoängen. För att poängsätta artiklarnas relevans till 
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valt ämne har sökord (postpartum depression, risk factors) inkluderats i kvalitetsmallen (se 

bilaga 2 och 3).  De artiklar som bedömdes vara lämpliga för uppsatsen var av 

bedömningsgrad 1 eller 2. De artiklar som ansåg inte vara relevanta, svarade inte på 

uppsatsens syfte eller uppmätte grad 3 förkastades då de ansåg vara av alltför låg 

vetenskaplig kvalitet. En tabell har lagts som bilaga 4 vilken redovisar översikten över 

artiklarna i resultatet. Enligt SBU (2017) skall tabeller med artikelöversikt upplysa om 

referens, syfte, tillvägagångssätt, selektion, resultat och kvalité. 

5.2 Analys  

Enligt Polit och Beck (2016) innefattar en systematisk analys i huvudsak att upptäcka 

mönster och regelmässighet samt avvikelser. Med denna analys kan kategorier sedan delas 

in. Efter kvalitetsbedömningen inkluderades de artiklar som ingår i resultatet. Artiklarna 

analyserades och sorterades ytterligare för att kunna finna ett mönster som kategoriseras 

och besvarar uppsatsens syfte på bästa sätt. Författarna läste resultatet i alla artiklarna flera 

gånger för att få en bild av studiernas resultat och en känsla för helheten. De olika resultaten 

kodades med en färg baserat på vad de handlade om, dvs. meningsenheter identifierades 

utgående från uppsatsens syfte. Alla meningsenheter med likartat innehåll kodades med en 

färg, som sedan sammanfördes och bildade en kategori. Analysen resulterade i 8 kategorier. 

Oavsett analysmetod är det gemensamma kravet att analysen presenteras på ett sätt som gör 

det möjligt att följa granskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2017). 

5.3 Etiska överväganden 

För att utesluta fusk och oärlighet inom forskning har Vetenskapsrådet fastställt riktlinjer för 

god medicinsk forskning. Vid arbetets början råddes författarna att göra en litteraturstudie 

då ämnet betraktades vara känsligt. Därav valdes att genomföra en litteraturstudie. Enligt 

Forsberg och Wengström (2017) skall vid utförandet av en litteraturstudiestudie väljas 

studier som fått medgivande från en etisk kommitté eller där det gjorts ordentliga etiska 

överväganden. Studierna som använts i denna uppsats var accepterade, kontrollerade och 

godkända av etiska kommittéer och nämnder. De finns fyra områden som sammanfattar 

riktlinjer för etiskt handlande i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Med hänseende till 

samhällets värdegrund och behov skall den ge vägledning för ett etiskt beteende. För att 

patienter skall kunna delta i studier krävs deras samtycke. Forskningen får inte orsaka skada 
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för patienten, samt att patienten ska kunna avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara 

varför. Patienten ska bemötas med respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

6. Resultat  

Analysen resulterade i följande 8 kategorier; Språk och kultur, Utbildning och ekonomiska 

faktorer, Komplikationer i samband med graviditet och förlossning, Känslan inför rollen 

som förälder, Socialt stöd: det grundläggande behovet av emotionella och praktiska stödet, 

Våldets och naturkatastrofernas påverkan på PPD, Amningens påverkan på mödrarna och 

Postpartum depression screening hos mödrar. Kategorierna presenteras nedan med citat 

från de ingående artiklarna.  

6.1 Språk och Kultur  

Baserad på situationen som råder i världen kring migration anses kultur och 

språksvårigheter vara en bidragande faktor till utvecklingen av PPD. Sjukvården i Sverige 

beskrev att nyanlända kvinnor som inte kunde bemästra det svenska språket löpte en större 

risk att drabbas av tillståndet (Skoog, Hallström & Berggren, 2017). Det visar även en studie 

av Magnusson, Lagerberg och Sundelin (2011) att kvinnor som migrerat till ett nytt land och 

fött sina barn i det nya landet befann sig i ett utsatt läge och hade en ökad risk att drabbas av 

PPD. Sjuksköterskor i Sverige beskrev att det var viktigt att etablera en stödjande relation till 

patienten för att på så sätt uppnå förståelse för den nyförlösta kvinnans tillstånd. Relationen 

mellan sjuksköterskan och den drabbade kvinnan ansågs vara den viktigaste resursen för att 

upptäcka tecken på PPD. För sjuksköterskor innebar detta att överkomma 

kommunikationssvårigheter och uppnå ömsesidig tillit, inte bara för att förstå sig på 

moderns tillstånd utan också för att kunna stärka hennes mentala hälsa. Sjuksköterskorna 

uttryckte en genuin önskan att förstå de utländska mammornas situation samt lära sig deras 

kultur. Att se tecken på psykisk ohälsa men inte kunna få modern att blotta sina känslor 

upplevdes som ett professionellt misslyckande (Skoog et al., 2017).  

“It’s ‘us and them’. I am an authority figure to them. Other cultures keep things in the family and if 

you aren’t feeling well or have a problem you don’t go to an authority figure like we Swedes do; you 

turn to your mother or mother-in-law “(Skoog et al., 2017).  

Forskning visar att de kvinnor som emigrerat från sina hemländer utsattes för en 11 

procentig högre risk att drabbas av PPD än kvinnor födda i det nya landet. Asylsökande 
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kvinnor utsattes för en 14 procentig högre risk än de ursprungs födda kvinnorna att drabbas 

av PPD. Det som skiljde de olika kvinnorna åt var traumat, oron för familjen som lämnats 

kvar i hemlandet, mat osäkerhet, inte ha regelbundna hälso- och sjukvårdstider, inte äga 

någon sjukvårdsförsäkring och inneha lägre nivåer av socialt stöd (Dennis, Merry, Gagnon 

& Gagnon, 2017). I en studie från Quintanilha, Mayan, Thompson och Bell (2016) beskrev 

migrerande kvinnor skillnaden i socialt stöd, ekonomi, vård och resurser efter förlossningen 

i jämförelse med deras ursprungsländer. Kulturkrock och att inte känna sig sedd eller 

förstådd i det nya hemlandet ökar risken för PPD. 

6.2 Utbildning och ekonomiska faktorer 

I en studie av Kingston et al. (2014) framkom det att det överlag saknades kunskap kring 

den psykiska hälsan och påfrestningarna som kvinnan drabbades av efter en förlossning. 

Ökad kunskap bland befolkningen kring kvinnans psykiska hälsa före, under och efter 

förlossningen samt information om vikten av stöd, familj och vart de skulle vända sig 

minskade risken för att kvinnan skulle drabbas av psykisk ohälsa efter förlossningen. Stress 

på grund av ekonomiska problem och resurser kunde vara en riskfaktor till PPD. 

Undersökningen visade att den ekonomiska belastningen minskade den positiva 

associeringen hos nyförlösta mödrar och sjukhusvistelsen (Feinberg et al., 2016). Kvinnor 

som inte gått i högstadiet, som var ogifta och arbetslösa löpte 11 gånger större risk att 

drabbas av PPD (Goyal, Gay & Lee, 2010). Kingston et al. (2014) visade att tidigare forskning 

pekade på ett samband mellan låg inkomst och utbildning, vilket var kopplat till 

uppfattningen kring den psykiska hälsan. Låg ekonomisk status ökade inte risken för sämre 

kunskap kring den psykiska hälsan hos kvinnan efter förlossningen enligt resultatet i 

studien. Däremot överensstämde det att lägre utbildning genererade i mindre förståelse från 

omgivningen och ökade risken för sämre psykisk hälsa hos modern. Palumbo, Mirabella & 

Gigantesco (2017) fann ingen koppling mellan socioekonomisk status och en ökad risk att 

drabbas av postpartumdepression. Studien visade att kvinnor med högre socioekonomisk 

status löpte lika stor risk att drabbas om de saknade stöd från familj och vänner.  

6.3 Komplikationer i samband med graviditet och förlossning 

 Kvinnor som använt sig av in vitro-fertilisering (IVF) riskerade oftare att drabbas av PPD än 

de mödrar som blivit gravida på naturlig väg framkom i en studie (Giardinelli et al., 2012). 
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Kvinnorna uppgav en större oro inför föräldrarollen (Deltsidou et al., 2018). Oplanerade 

graviditeter kunde ökade risken för att drabbas av PPD (Giardinelli et.al, 2012; Gaillard, 

Strat, Mandelbrot, Keita & Dubertret, 2014). Den positiva tanken och känslan till det ofödda 

barnet kunde förloras genom den intensiva smärtupplevelsen under förlossningen. Några 

kvinnor med depressiva symtom rapporterade att de hade haft negativa känslor mot det 

ofödda barnet, som i sin tur framkallade skuldkänslor hos dem upp till 4 veckor efter 

förlossningen (Bielinski-Blattmann et al., 2016). Oros-, stress- och depressionsnivån var 

högre hos kvinnor som fött fram sitt barn innan vecka 40, samt fått stanna på 

förlossningsavdelningen under en längre tid än de kvinnor som fullbordat sin graviditet och 

därefter förlösts (Gambina et. al, 2011). Kvinnor som hade fött fram sina barn före 

graviditetsvecka 30 befann sig i riskzon för att utveckla PPD. Brist på effektiv smärtlindring 

vid födseln, samt bristande kunskap om smärtlindring var också en riskfaktor. Upplevelsen 

av att barnmorskans närvaro var mindre än 20%, av förlossningstiden och att kvinnorna inte 

kunde påverka utskrivningen från sjukhuset påverkade deras välmående. De kvinnor som 

upplevde sig ha dålig mental hälsa och en osäker eller svag anknytning till barnet sex veckor 

efter förlossningen riskerade att drabbas av PPD (Maimburg & Vaeth, 2015).  

 

Förlossningarna där situationen blev akut och barnen måste tas ut med snitt visade att 

mödrarna befann sig i riskzonen för att utveckla PPD (Gaillard et al., 2014; Safadi, 

Abushaikha & Ahmad, 2016; Maimburg & Vaeth, 2015). Mödrarna upplevde att de hade 

förlorat kontrollen över sina egna förlossningar och blev besvikna över att de själva inte fick 

fullfölja förlossningsprocessen (Haga, Lynne, Slinning & Kraft, 2012).  

 

“I looked forward to having the baby throughout the whole pregnancy. There was nothing I didn’t 

look forward to. I even looked forward to the birth itself. That’s probably why I ‘fell so hard’ when she 

came. I couldn’t get her out, regardless of how hard I tried. At 04:15 a.m. our little princess came into 

this world with a c-section. That wasn’t how I was supposed to have a baby. And I wasn’t supposed to 

learn that I was having a girl this way … ” (Haga et al., 2012).  

 

De mödrar som uppvisade PPD vid screening för PPD, 12 veckor efter akutsnittet, kunde 

även uppleva problem med vaginala blödningar, infektioner, smärta från snittet, 
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urinvägsinfektioner samt hemorrojder. Dessa problem påverkade moderns mentala hälsa 

negativt (Safadi et al., 2016).     

 

6.4 Känslan inför rollen som förälder 

Känslor av otillräcklighet i föräldrarollen och känslor relaterade till att hantera sina barn och 

tidigare erfarenheter av att föräldraskapet kan vara svårt att hantera, vilket kan leda till PPD 

om detta inte uppmärksammas i tid (Andersson & Hildingsson, 2016). Kvinnor som hade en 

historia innan graviditet av psykisk ohälsa hade en risk att utveckla mer troligt PPD än de 

kvinnor som inte har en tidigare historia av psykisk ohälsa (Mccall-Hosenfeld, Phiri, 

Schaefer, Junjia & Kjerulff, 2016). Mental ohälsa och oroligheter under graviditeten kunde 

övergå i en PPD (Giardinelli et.al, 2012). Att få barn kunde innebära mycket sömnbrist, 

huvudvärk, samt att orken svikta vilket kunde leda till PPD hos mödrarna (Safadi et al., 

2016).  

 

Känslan av att förlora kontrollen över sin vardag blev mer påtaglig. Det blev klart att  

kvinnor var van vid att kunna kontrollera de flesta aspekterna av sina liv, och det verkade 

som om de hade tänkt sig att hantera moderskapet på samma sätt som utbildning, arbete 

och andra utmaningar (Haga et al., 2012).  

“you wait until you’re past thirty to have a baby, you’re used to having control…complete control 

over your life, and you’re used to master everything, and then suddenly you don’t anymore. And 

things are not like you imagined. I think that is probably why I felt so depressed.” (Haga et al., 

2012). 

 

Kvinnornas behov av kontroll och behärskning varierade beroende på om modern närmade 

sig moderskapet på ett mer avslappnat eller kontrollerat sätt. Ett högre behov av kontroll 

var signifikant med noggrann övervakning av kostvanor och mer detaljerade förväntningar 

om födelsen. De önskade och förväntade sig normalt en naturlig födsel utan smärtlindring, 

och de uttryckte besvikelse om födelsen inte gick 

enligt planen (Haga et al., 2012). 
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6.5 Socialt stöd: det grundläggande behovet av emotionella och praktiska stödet 

Socialt stöd från nära familj och vänner hade betydelse för välbefinnandet (Haga et al., 

2012). Att kvinnor kände stöttning från människor runt omkring sig under graviditeten och 

efter förlossning skyddade mot PPD (Tani & Castagna, 2017).  Quintanilha et al. (2016) 

belyste att socialt stöd från omgivningen, men framförallt från familjen betonades som en av 

de viktigaste resurserna för kvinnan, något som enligt kvinnorna präglade deras kultur.  

“ After birth, women get all the emotional support from all extended family members. There are 

always people surrounding you. You get a break from the baby and are encouraged to work or do 

different things.” (Quintanilha et al., 2012). 

Ensamstående mödrar riskerade mer att drabbas av PPD (Magnusson et al., 2011). Begränsat 

socialt nätverk och interaktion med andra när livet känns svårt samt missnöje med 

familjelivet ansågs som de två största bidragande orsaker till att utveckla PPD, enligt studien 

från Do, Nguyen och Pham (2018). Studien visade också att känslan av lycka och 

tillfredsställelse i tillvaron var av stor vikt och utgjorde en motpol i utvecklingen av PPD. 

Mödrar som levde i en konfliktrelation eller med relationsproblem i familjen eller mot 

partner samt upplevde social isolering utanför familjen utsattes för risken att drabbas av 

PPD (Giardinelli et al., 2012; Andersson & Hildingsson, 2016). Om partner var stöttade 

kunde mödrarna skyddas upp till tre gånger mer från att drabbas av PPD, än de mödrar 

som inte fick stöd från sin partner (Bielinski-Blattmann et al., 2009). Mödrarna ville ha en 

skyddande partner som markerade, skyddade och hjälpte till att säga ifrån då krav ställs 

från omgivningen. En annan önskan var att partnern aktivt deltog vid omvårdnad och 

blöjbyten på det lilla barnet. Mödrarna var aldrig medvetna om känslan av den ensamhet 

som skulle komma efter förlossningen. Känslan av att vara ensamstående moder uppgavs 

vara större än känslan av en hel familj (Haga et al., 2012). Social isolering var §en större 

riskfaktor än låg inkomst (Palumbo et al., 2016).  

6.6 Våldets och naturkatastrofernas påverkan på postpartum depression 

Psykiskt och fysiskt våld under och efter graviditeten påverkade kvinnors mentala hälsa 

efter förlossningen mer än våld innan graviditet. Dock påverkade psykiskt våld mer än 

fysiskt och sexuellt våld under graviditeten och under postpartum tiden. Kvinnor som blev 

slagna innan de blir gravida kunde byta ut sina partners innan och under graviditeten och 
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därmed bryta utsattheten. De kunde få en social stöttning av den nya partnern vilket blev en 

skyddsfaktor mot utvecklingen av PPD (Faisal-Cury, Menezes, D’Oliveria, Schraiber & 

Lopes, 2013). Ehrlich et al. (2010) utforskade i sin studie förekomsten av depression 6–12 

månader efter postpartum bland kvinnor som varit gravida under eller strax efter orkanen 

Katrina. Studien visade att kvinnor som varit med om traumatiska händelser såsom 

naturkatastrofer löpte större risk av att drabbas av en PPD. Trots att risken var större bland 

dessa kvinnor var det också uppfattningen av katastrofen och hur denna upplevdes som 

kunde utgöra det huvudsakliga genombrottet av tillståndet. För kvinnor som upplevde 

orkanen i studien innebar detta en påfrestning, inte bara psykiskt, men också materiellt. 

Framförallt för de kvinnorna med lägre socioekonomisk status. I en liknande studie från 

Harville, Xiong, Pridjian, Elkind-Hirsch och Biekens (2009) framkom det att de flesta 

kvinnorna som hade en måttlig upplevelse av orkanen Katrina inte upplevde större skada, 

eller stor fara var vanligast för höginkomsttagande kvinnor. Det fanns inte någon signifikant 

skillnad mellan kvinnor efter förlossningen och i övriga populationen kopplat till 

naturkatastrofen och ökad risk för PPD. De menade på att det snarare var så att nyförlösta 

kvinnor fick ökad socialt stöd och kunde befinna sig i mindre risk att drabbas av psykisk 

ohälsa än övriga kvinnor.  

6.7 Amningens påverkan på mödrarna 

Mödrar som upplevde smärtor i bröstet visat sig vara i riskzonen för PPD (Safadi et al., 

2016). Att inte amma eller någonsin har ammat sex veckor efter förlossningen samt brist på 

tillräcklig kunskap om amning kunde trigga utlösningen av PPD (Maimburg & Vaeth, 2015). 

Omgivningens och vårdpersonals omtalande för amning och med betoning på att en 

ammande moder en bra moder, vilket ökade pressen på de nyblivna mödrarna. På 

sjukhusen talade de om för mödrarna att om de fick ömmande bröst eller hade problem så 

var det fel på deras amningsteknik. Barnmorskorna skickade med ersättning hem och 

förklarade att det endast fick användas vid akuta extremfall. Flera av kvinnorna 

rapporterade att de hade kämpat mycket med amning under de första veckorna och 

månaderna, de beskrev hur de hade spenderat tiden mellan amningstillfällena och fruktade 

nästa gång de skulle amma. Andra kvinnor upplevde att amningen påverkade allt i deras 
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vardag. Då de inte lyckades amma sina barn mådde mödrarna dåligt och valde att isolera 

sig själva istället för att träffa folk (Haga et al., 2012).  

“The first month was really tough, plain and simple. The fact that breastfeeding was so hard affected 

everything else. Since I didn’t manage to breastfeed properly I didn’t want to go out and see people, 

and so I ended up sitting on the couch all day, without really doing anything” (Haga et al., 2012).  

I en studie av Fiala, Svancara, Klanova och Kasparek (2017) anges problem med amningen 

också som en riskfaktor för kvinnans psykiska hälsa. Dock visade studien att tidigare 

historia av psykisk ohälsa hos mödrarna utgjorde en större riskfaktor att utveckla PPD än 

amningsproblem.  

6.8 Postpartum depression screening hos mödrar 

För mödrar som inte blev screenade för PPD av sjukvårdspersonal, ökade risken att fler 

kvinnor blev obehandlade eller felbehandlade (Sampson, Duron, Mauldin, Kao & Davidson, 

2017). Mödrar som sökte vård för djupgående känslomässiga problem upplevde sig inte tas 

på allvar av sjukvårdspersonalen utan fick höra att deras känsloproblem var normala (Haga 

et al., 2012). 

“ I go there only when I have to… I feel I haven’t gotten any help there, they haven’t taken me 

seriously, and all they say is that ‘this is normal” (Haga et al., 2012). 

När kvinnor screenades enligt EPDS skulle de nå över en viss poängsättning för att hamna 

inom PPD området. Det fanns kvinnor som uppgav att de mådde riktigt psykiskt dåligt men 

hamnade inom poängområdet 9–12 enligt EPDS screeningen. Dessa kvinnor uppgav sig ha 

bl.a. sömnproblem, amningsproblem och relationsproblem (Magnusson et al., 2011). EPDS 

skalan är ett internationellt instrument som används över hela världen för att effektivt 

upptäcka depression hos nyförlösta kvinnor. Denna bör användas och tolkas med 

försiktighet. Utformningen av EPDS skalan ser likadan ut över hela världen, vilket ökar 

risken för misstolkningar då kultur och syn på PPD ses olika på i olika delar av världen samt 

hur PPD ter sig. Att missa tecken på att kvinnor inte mår bra i tidigt skede, ökar risken för 

utveckling av PPD (Di Florio et al. 2017). 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
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Syftet med denna litteraturstudie var att belysa riskfaktorer hos nyblivna mödrar för att 

utveckla PPD. Därför valdes att sammanställa en litteraturstudie baserat på kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. För att kunna skildra kunskapsläget inom det valda 

ämnet kontrollerades och sammanställdes flera olika vetenskapliga artiklar.   

 

Flera artiklar än de som har använts har granskats men har förkastats då de inte ansågs vara 

lämpliga. De rådande databaserna ansågs vara tillräckliga för att svara på arbetets syfte, 

dock kan det finnas mer vetenskapliga artiklar i de övriga databaserna. Vid sekundär 

sökningarna samt vid tips på olika vetenskapliga artiklar användes både Pubmed och 

Chinal för att söka fram dessa. Då sökningarna repeterades stämde inte antalet träffar med 

de tidigare sökningarna, samt i vissa fall hittades inte artiklarna på samma sökord som de 

tidigare hittats på. Artiklarnas nyckelord lästes igenom och en ny sökning genomfördes. 

Vetskap om att detta är en svaghet för arbetsprocessen finns. En bättre sammanställning 

över artikelsökningarna borde ha gjorts från början.  

 

Endast vetenskapliga artiklar som har publicerats på engelska har valts ut och använts. 

Dock har artiklarna utvärderats grundligt på varsitt håll för att författarna inte ska ha någon 

inverkan på varandras tolkningar. Risken för misstolkningar har minimerat genom en 

noggrann och grundlig granskning av artiklarnas resultat. Genom att sammanställa de 

framtagna vetenskapliga artiklarna åskådliggör det en uppfattning om hur det nuvarande 

vetenskapliga läget ser ut inom ämnet. Den nuvarande översikten kan stärka och bidra till 

en ökad kännedom som kan omsättas i den ändamålsenliga verksamheten inom 

omvårdnadsområdet.  

 

Artikel sökningen har begränsats till 10 år för att få fram den senaste forskningen. Sökorden 

har baserats på syftet och varit på engelska postpartum depression (depression efter 

förlossningen), risk factors (riskfaktorer), women or female (kvinnor), Mothers experience 

(mödrars upplevelse), parenting stress (föräldrastress), motherhood (moderskap) och 

enviroment (omgivning). Under arbetets framställning har dessa sökord tillämpats. Under 

arbetsprocessen har sökorden ändrats och förkastats. Baserat på artiklarnas resultat har 

sökorden omformulerats, detta för att kunna finna ett större spektrum av vetenskapliga 
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artiklar som belyser samma forskning men upptäcks via andra sökord. Arbetet visar på en 

utveckling men samtidigt en stagnering inom forskningsområdet. Teman arbetades in i 

grupper utifrån de olika artiklarnas resultat. Trovärdigheten i arbetet ökar då flertalet 

artiklar kom fram till gemensamma resultat.     

 

Vid val av kvalitetsgranskning av artiklarna börjades GRADE att användas (Balshem et al., 

2011). GRADE validerar randomiserade studier som högst och observationsstudier som 

lägst. Problem påträffades då studier kring forskningsområdet inte i någon stor mängd 

använder sig av randomiserade kontrollgrupper (RCT) (Guyatt et.al, 2011). Förklaringen till 

detta kan endast antas av att PPD är något som upplevs och arbetet fokuserade på att belysa 

riskfaktorer att drabbas av PPD. Därav valdes mallar som är framställda av Carlsson och 

Eiman (2003). En mall för kvalitativa studier och en annan för kvantitativa studier har 

använts. Genom att poängsätta de vetenskapliga artiklarna enligt mallarna kunde man på 

ett bättre sätt få fram artiklarnas vetenskapliga grad. Endast de artiklar som uppvisade grad 

1 och 2 efter poängsättningen inkluderades. De artiklar som fick grad 3 efter den 

vetenskapliga granskningen förkastades. 

 

Att artiklarnas resultat ursprungligen kommer ifrån olika länder och världsdelar kan 

samtidigt tolkas som en styrka och en svaghet. Resultatet reflekterar inte uteslutande 

Sveriges hälso- och sjukvård utan det kan företräda ur ett internationellt perspektiv. 

Samhället förändras med den nya forskningens och teknikens framsteg, och 

världsbefolkningen förflyttar sig över gränserna. Detta kan ge den blandade variationen av 

artiklarnas internationella tillhörighet en styrka då svensk hälso- och sjukvård kommer i 

kontakt med människor som härstammar från hela världens olika världsdelar och olika 

kulturer. Samtidigt är det en liten bit av den faktiska patientgrupp som den svenska 

sjukvården hjälper. Även kultur och samhällsuppbyggnad kan påverka resultatet, det ger en 

omfattande och mångsidig syn på hur PPD i olika länder och kulturer kan erfaras och hur 

vårdpersonal globalt behöver arbeta för att förekomma och hantera PPD. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa riskfaktorer hos nyblivna mödrar som kan 

utveckla PPD. Arbetet baseras på 27 artiklar som visar att miljö och tillstånd som kvinnan 

kommer i kontakt med före, under och efter graviditet kan framkalla psykisk ohälsa hos 

modern. Rätt stöd till kvinnor var av stor vikt för att undvika att de drabbas av PPD. 

Vårdpersonal behöver mer utbildning samt stöd för att upptäcka PPD. Hos kvinnor som 

kommer i kontakt med vården för uppföljning och screenas med EDPS instrumentet på ett 

adekvat sätt upptäcks PPD tidigare. Den största utmaningen för personal är att möta de 

migrerande kvinnor på grund av språksvårigheter och kulturella skillnader. 

 

I resultatet framkommer att det finns språksvårigheter och kulturella skillnader i vårdmöten 

så det skulle underlätta för dagens vårdpersonal att använda sig av tolk enligt rutin i dessa 

situationer. Då flera människor befinner sig på flykt kommer dagens sjukvård i kontakt med 

olika kulturer och språk, vilket gör det svårt för vårdpersonalen att arbeta patientsäkert. Då 

språkliga missförstånd kan uppstå vid frågor till dessa kvinnor ökar risken att vården 

förbiser tidiga tecken på PPD.  För kvinnor som kommer från ett annat land kan sårbarheten 

öka under en period som vid graviditet. Kvaliteten och vården som tillhandahålls av hälso- 

och sjukvården under graviditetsperioden samt efter förlossningen är viktiga aspekter för att 

karakterisera stödet som ges till denna del av befolkningen. Hos invandrare finns en större 

riskprofil, med ökad frekvens av morbiditet, samt minskad tillgång till hälsoresurser. Det 

framkommer att kvinnor undviker att gå på gynekologiska uppföljningar och samtal efter 

förlossningen av kulturella orsaker (Almeida, Caldas, Ayres-de-Campos, Salcedo-Barrientos 

& Dias, 2013).  

 

I resultatet framtonas vikten av utbildning som utgångspunkt om PPD. Ökad vetskap och 

utbildning kring PPD leder till bättre förståelse inte bara från sjukvården, utan också från 

nära och kära. Utbildning och kunskap ökar också möjligheten att få mer stöd från 

omgivningen. Stöd betonas i resultaten som en av de viktigaste resurserna för att minska 

risken att drabbas av PPD. Om socioekonomisk status är en riskfaktor, finns det delade 

meningar om. I resultatet framkommer det att stress på grund av ekonomiska problem anses 

vara en riskfaktor för att utveckla PPD. Dock är inte en god ekonomi avgörande, då stöd 
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från familj och vänner ej är relaterat till ekonomi.  Muzik, Umarji, Sexton och Davis (2017) 

redovisar att de kvinnor som har låginkomst men mycket socialt stöd utsätts för en mindre 

risk att drabbas av PPD än kvinnor med hög inkomst, men med begränsat socialt stöd. 

 

Komplikationer i samband med graviditet och förlossning har angetts vara en riskfaktor 

som utlöser PPD enligt studiens resultat. Har något vid förlossningen förorsakat postpartum 

smärta eller en skada i underlivet bör det undersökas och åtgärdas för att uppnå förbättring 

och en ökad hälsa hos kvinnan. Av kulturella skäl finns det kvinnor som inte deltar i 

undersökningarna som erbjuds (Almeida, Caldas, Ayres-de-Campos, Salcedo-Barrientos & 

Dias, 2013). Vårdpersonal som kommer i kontakt med dessa kvinnor bör etablera en god 

relation, där ömsesidig tillit skapas för att sannolikheten ska öka att mödrarna fortsatt söker 

vård vid behov. 

 

För alla kvinnor är det inte givet att bli gravid på en gång. Kvinnor som nyttjar behandling 

på konstgjord väg utsätts för högre psykiska påfrestningar än de mödrar som blir gravida på 

naturlig väg och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Dessa kvinnor upplever mer 

oro inför och under graviditeten samt inför föräldrarollen. Abraham-Smith och Keville 

(2015) uppger att de föräldrar som blivit gravida via IVF känner en starkare skyldighet att 

vara glada och tacksamma inför föräldrarollen. Vilket i sin tur skuldbelägger IVF föräldrar 

som inte alltid känner den glädje som det förväntas av dem, från omgivningen. Vilket kan 

påverka deras psykiska hälsa negativt.   

 

I resultatet framkommer att känslan inför rollen som förälder kan vara omtumlande. Om 

PPD inte uppmärksammas i tid kan känslorna gällande att ta hand om sitt barn påverkas. 

Psykisk ohälsa innan och under graviditeten kan vara en faktor som övergår till en PPD 

efter förlossningen. Sejourne, Alba, Onorrus, Goutaudier och Chabrol (2011) har visat att 

kvinnor vars mödrar hade drabbats av PPD befann sig i en större risk att själva drabbas av 

PPD. Enligt Zietlow, Schüler, Nonnenmacher, Müller och Reck (2014) finns en risk att 

kvinnor som har en historia av psykisk ohälsa innan graviditeten kan få ett påverkat band 

till sitt barn. Det kan ge konsekvenser för relationen mellan barnet och modern. Därför 

behövs tidig stöttning ges till mödrarna.  
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I kategorin socialt stöd betonas stödet från familj och vänner som en viktig resurs för 

kvinnor. Att vara nyförlöst och ensam ökar risken att drabbas av PPD. Resultatet visar att 

kvinnan befinner sig i en riskzon när hon inte har någon att prata med eller finna stöd hos. 

För kvinnor som har en partner är det viktigt att ha en god relation till varandra och ett 

jämlikt förhållande. Negron, Martin, Almog, Balbierz och Howell (2013) framtonar i sin 

studie att socialt stöd är en viktig komponent för kvinnans välmående efter förlossningen. 

För kvinnor som har en partner och familj ses dessa som den största källan till stöd. 

 

Vidare visar resultatet att våld och naturkatastrofer påverkar och präglar kvinnans fysiska 

och psykiska hälsa. Psykiskt och fysiskt våld samt tragiska händelser såsom naturkatastrofer 

är faktorer som ökar risken att drabbas av PPD. Denna risk baseras till största del på 

kvinnans upplevelse av traumat. Stöd från omgivningen är extra viktigt i dessa 

sammanhang. Våld mot kvinnorna måste hanteras och motarbetas i tid. Att befinna sig mitt i 

ett trauma kan resultera i en känslomässig invasion. I dessa situationer bör professionell 

hjälp och snabba insatser sättas in för att motverka psykisk ohälsa hos kvinnorna. 

Mohammad, Abu, Creedy och Gamble (2018) påvisar att gravida kvinnor som flyr trauman 

och krig löper en större risk att drabbas av PPD, än de gravida kvinnor som lever i lugna 

samhällen. För att motverka den psykosociala risken bör stöttning med tidig screening sättas 

in samt att tidigt kunna utvärdera de gravida kvinnornas fysiska och psykiska hälsa. Sociala 

stödprogram kan vara ett alternativ att möta upp dessa kvinnors bristande sociala behov. De 

belyser hur viktigt det är att hälso- och sjukvårdspersonal utvärderar och sätter in resurser 

så fort som möjligt för att hjälpa dessa kvinnor att minska risken att drabbas av PPD.     

  

I resultat framkommer det att amningen har både fördelar och nackdelar i samband med 

moderns psykiska hälsa. Amning är en rättighet för modern att välja. Risken är stor att 

vårdpersonal ger kvinnan en känsla av att det enda rätta valet är att amma. Denna 

påtryckning är en riskfaktor att utveckla PPD. Borra, Iacovou och Sevilla (2015) redovisar i 

sin studie att kvinnor som ammar löper större risk att drabbas av depression än kvinnor 

som väljer att inte amma. I resultatet framkommer det att kvinnor som anstränger sig för att 

få amningen att fungera påverkar deras vardag i stor utsträckning. Genom att amma kan 
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modern få en lätt känsla av mödraskapet, detta visar en studie av Zauderer och Galea (2010). 

De redovisar även att de mödrar som blir behandlade för PPD har uppgett att amningen var 

den enda handlingen som gav dem en känsla av att vara mamma.  

           

Resultatet visar att postpartum depression screening hos mödrar åskådliggörs ett världskänt 

instrument som används inom vården för att upptäcka PPD och det är EPDS skalan. 

PPDscreening ser olika ut världen över. Tidpunkten för undersökningen varierar beroende 

på vart i världen dessa kvinnor befinner sig samt vilka sjukvårdskliniker de uppsöker vård 

hos. Ibland kan det finnas risker med att EPDS i samhälls- och prenatala tjänster. Detta är 

något som forskarna själva har kommit fram till 30 år efter de grundade EPDS skalan på 80-

talet, då de upptäckte att deras arbete hade brister i själva utförandet. Därför omarbetade 

forskarna instruktionen och själva handläggningen kring EPDS screeningen (Cox, 2017; Cox, 

Holden, Henshaw, 2014). Även resultatet visar på att EPDS-skalan kan vara missvisande, 

framförallt då PPD upplevs olika av omgivningen baserad på kultur och utbildning.  

 

Livet och tillvaron förändras för kvinnor när de får barn och de måste hantera den nya 

livssituationen, därför kan Sister Callista Roys adaptionsmodell passa in på det valda 

forskningsområdet. Det krävs anpassning för att kunna hantera den nya utmaningen som 

modersrollen innebär. Vid anpassningen till den nya vardagen kan förändringar påverka 

mödrarnas hälsa mot ohälsa och i vissa fall leda till PPD. I dessa situationer kan stöd 

behövas från hälso- och sjukvården och omgivning för att återfå och behålla harmonin i 

livet. Riskfaktorerna som framkommer i denna litteraturstudien utgör en del av kvinnans 

miljö och omgivning.  

9. Slutsatser 

Denna litteraturöversikt ger en överblick av riskfaktorer hos kvinnor som drabbas av PPD. 

Dessa är viktiga att ha kännedom om för att kunna hjälpa kvinnor. Resultatet betonar att 

mer stöd behövs för att motverka psykisk ohälsa bland nyförlösta kvinnor. Fortsatt 

forskning gällande PPD och hur den på bästa sätt kan förebyggas bör genomföras så att 

mänskligt lidande kan förebyggs. 
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Kvinnorna kan uppleva hälso- och sjukvården och dess resurser som bristfälliga vid 

avsaknad av kunskap. Ökad kunskap resulterar i en bättre vård på lika villkor. Det kan bli 

en utmaning att försöka hantera dessa problem på en individnivå och försöka uppnå en mer 

jämlik sjukvård då nya utmaningar tillkommer. Avslutningsvis är det viktigt att känna till 

och få en ökad kunskap kring vilka riskfaktorerna är som kan påverka och öka risken för att 

kvinnor drabbas av PPD. Detta är av vikt för att vården i tid ska kunna arbeta 

hälsofrämjande och därmed motverka PPD hos kvinnorna. 
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iv 

198 kvinnor Interventionsgrupper Socioekonomisk 

status, utbildning 

och civilstånd kan 

utgöra risker för 

utvecklingen av 

PPD. 

Haga, Lynne, 

Slinning, 

Kraft. (2012). 

Norge 

98% Grad 1 

för att få 

insikt hur 

vissa 

kvinnor 

finner 

övergången 

att bli en 

mamma. 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

inspelade intervjuer 

Amnings 

påtryckningar är en 

riskfaktor.Besvikels

e på förlossning. 

Behovet av socialt 

stöd är stort. 

McCall-

Hosenfeld, J., 

Phiri, K., 

Schaefer, E., 

Zhu, J. & 

Kjerulff, K. 

(2016). 

USA 

95% Grad 1 

Att 

undersöka 

vilken roll 

dessa olika 

riskfaktorer 

spelar i 

banan av 

postpartum 

depression 

Kvalitativ 2802 

Kvinnor 

Telefon intervjuer Kvinnor som har en 

tidigare historia av 

psykisk ohälsa 

utvecklar mer 

troligt PPD än de 

kvinnor som inte 

har en tidigare 

historia av psykisk 

ohälsa 

Deltsidou, A., 

Pappa, E., 

Sarantaki, A., 

Att 

undersöka 

känslomässi

Kvantitat

iv 

480 Kvinnor Enkätfrågor Kvinnor som inte 

kan bli /blir gravida 

på naturlig väg 
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Bouroutzoglou

, M., Kallia, T. 

& Nanou, C. 

(2018). 

Grekland 

82% Grad 1 

ga 

störningar 

hos 

postpartum 

kvinnor 

under deras 

sjukhus 

besök och 

mer specifikt 

undersöknin

gen av 

stressnivåer 

och deras 

samband 

med nivån 

och ångest 

nivåerna. 

löper större risk att 

drabbas av PPD.  

Gambina, I., 

Soldera, G., 

Benevento, B., 

Trivellato, P., 

Visentin, S., 

Cavallin, F., 

Trevisanuto, 

D. & Zanardo, 

V. (2011) 

Italien 

 

80% Grad 1 

 

Att 

undersöka 

ångest-, 

depression- 

och 

psykologiska 

stressnivåer 

hos mödrar 

av sena 

förtidiga 

spädbarn 

jämfört med 

mödrar till 

heltidsanstäl

lda. 

 

Kvantitat

iv 

84 Kvinnor Enkät frågeformulär  Förtidigt förlösta 

kvinnor har en 

högre nivå av 

stress- oro- och 

depressionsnivå.  

Andersson, E. 

& Hildingsson, 

I. (2016). 

Sverige 

87% Grad 1 

 

Att 

undersöka 

föräldrastres

s bland 

svenska 

kvinnor och 

identifiera 

olika 

faktorer 

kopplat till 

Kvaltitati

v 

407 kvinnor Frågeformulär Social isolering, 

relations problem 

och hälsoproblem 

påverkar risken att 

drabbas av PPD. 
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kvinnornas 

föräldrastres

s. 

Magnusson, 

M., Lagerberg, 

D. & Sundelin, 

C. (2011). 

Sverige 

92%  Grad 1 

 

Att 

undersöka 

samband 

mellan 352 

mödrars 

självrapporte

r om 

postpartumb

rist i ett 

frågeformulä

r, inklusive 

en fråga om 

nöd 18 

månader 

efter födseln 

och deras 

tidigare 

betyg inom i 

genomsnitt 

2,5 månaders 

födsel från 

en screening 

med 

Edinburgh 

Postnatal 

Depression 

Scale (EPD). 

kvantitati

v 

352 mödrar Enkätfrågor och EPDS 

screening 

När de förflyttar 

gränsvärdet från 12 

ner till 9 ökade 

antalet drabbade 

kvinnor med 22%. 

!/3 del av kvinnorna 

som inte nådde 12 

poäng uppgav att 

de upplevde 

depression eller 

nedstämdhet. 

Bielinski-

Blattmann, D., 

Gürber, S., 

Lavallee, K., 

Grob, A., 

Surbek, D., & 

Stadlmayr, W. 

(2016). 

Schweiz 

 85% Grad 1 

Syftet var att 

undersöka 

förhållandet 

mellan 

kvalitativt 

och 

kvantitativt 

bedöma 

födelseprepa

rationer och 

frekvenser 

efter födelse 

nedsättning 

Kvalitativ 127 kvinnor Semi-strukturerad 

intervju med öppna 

frågor. 

Kvinnor med 

depressiva 

symptom 

rapporterade 

mindre intim och 

kontakt med sin 

partner och bebis 

under förlossningen 

jämfört med 

kvinnor utan 

symptom eller med 

akuta 

stressreaktioner. 
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och 

depressiva 

symtom tre 

till fyra 

veckor 

postpartum 

 

Kvinnor med akuta 

stressreaktioner 

hade mindre 

självförtroende och 

rapporterade 

desorientering 

under födseln, 

jämfört med 

kvinnor utan 

symptom eller med 

depressiva symtom. 

Bielinski-

Blattmann, D., 

Lemola, S., 

Jaussi, C., 

Stadlmayr, W., 

& Grob, A. 

(2009).  

Schweiz 

Grad 1 92% 

Att 

undersöka 

effekterna på 

olika 

postpartum 

depressiva 

banor (dvs. 

"depressiva 

symtom", 

"stabila 

depressiva 

symptom", 

"försämring" 

och 

"förbättring") 

från 5-17 

månader 

efter födseln 

utövad av 

känslomässi

gt stöd som 

mammor får 

från sina 

partner och 

emotionellt 

stöd de ger 

till sina 

partners 

Kvantitat

iv 

293 kvinnor Utvärdering utifrån 

EPDS 

Den initiala nivån 

och förändringen i 

känslomässigt stöd 

som mammor fick 

från sina partner 

var relaterade till 

olika banor av 

postpartum 

depressiva symtom. 

Mödrar som bodde 

i ett partnerskap 

med lågt 

ömsesidigt 

känslomässigt stöd 

visade en 

signifikant högre 

risk att drabbas av 

"stabila depressiva 

symtom" än mödrar 

som bodde i ett 

partnerskap med 

högt ömsesidigt 

känslomässigt stöd. 
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Dennis, C-L., 

Merry, L., & 

Gagnon, A. 

(2017).  

Canada 

Grad 1 94% 

Att 

undersöka 

och jämföra 

riskfaktorer 

för 

depression 

av 

postpartum 

bland: (1) 

nyligen (≤5 

år) 

invandrare 

och 

kanadensföd

da kvinnor, 

och (2) 

flykting, 

asylsökande 

och 

invandrarkvi

nnor som 

inte 

flyktingar. 

Kvantitat

iv 

1539 

kvinnor 

Enkäter Nyligen invandrade 

kvinnor hade 

signifikant högre 

frekvenser (6%) av 

depressiva symtom 

vid 16 veckors 

postpartum än 

Kanadens födda 

kvinnor. Migrerade 

kvinnor med störst 

risk att utveckla 

depressiva symtom 

var de som 

upplevde 

missbruk,hade 

smärta i underlivet, 

oroade sig för 

familjemedlemmar 

kvar och hade 

minskat tillgången 

till sjukvård. 

Tani., F., & 

Castagna, V. 

(2017). 

Maternal 

social support, 

quality of birth 

experience, 

and post-

partum 

depression in 

primiparous 

women. 

Italien 

Grad 1 87% 

att verifiera 

påverkan av 

socialt stöd 

som 

uppfattades 

av mammor 

under 

graviditeten 

på kvaliteten 

på deras 

födelse 

erfarenhet 

och 

postpartum 

depression 

Kvantitat

iv 

179 kvinnor Enkätfrågor Post-partum 

depression 

påverkades 

negativt av 

materiellt uppfattat 

socialt stöd och 

positivt av negativa 

förlossnings 

incidenter.  

Faisal-Cury, 

A., Menezes, 

P., D’Oliveira, 

A.,Schraiber, 

L., & Lopes, C. 

(2013).  

Att bedöma 

om det finns 

en 

tidsmässig 

förening 

mellan 

kvantitati

v 

701 kvinnor Strukturerade 

standardiserade 

frågeformulär. 

Självrapporteringsformu

läret användes för att 

Resultatet visade att 

PPD var starkt 

associerad med det 

aktuella 

psykologiska och 
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Brasilien 

Grad 1 92% 

postpartumd

epression 

(PPD) och 

intimt 

partnervåld 

(IPV) 

bedöma förekomsten av 

PPD. 

 

fysiska / sexuella 

våldet. 

 

Gaillard, A., 

Strat, Y., 

Mandelbrot, 

L., Keita, H, & 

Dubertret, C. 

(2014). 

Frankrike 

Grad 1 89% 

Uppskatta 

rollen som 

sociodemogr

afiska, 

psykosociala 

egenskaper 

och 

obstetriska 

riskfaktorer 

på PPD, för 

att testa om 

dessa 

faktorer är 

relaterade 

till 

postpartum 

depression 

kvatitativ 264 kvinnor Enkätundersökning depression under 

graviditeten, 

migranters status 

och fysiskt 

missbruk av 

partnern var 

oberoende 

associerade med 

postpartum 

depression 

Giardinelli, L., 

Innocenti, A., 

Benni, L., 

Stefanini, M 

C., Lino, G., 

Lunardi, C., 

Svelto, V., 

Afshar, S., 

Bovani, R., 

Castellini, G, 

& Faravelli, C. 

(2012). 

Italien 

Grad 1 92% 

att bedöma 

förekomsten, 

sociodemogr

afiska 

korrelationer 

och 

riskfaktorern

a för 

perinatal 

depression 

och ångest. 

 

Kvalitativ 590 kvinnor intervju med psykolog. 

EPDS enkät via telefon 

De viktigaste 

riskfaktorerna för 

postnatal 

depression är: 

psykiatriska 

störningar under 

graviditeten och 

Klinisk reproduktiv 

teknik(IVF). 

Psykiska 

störningar, under 

och föregående 

graviditet, är de 

starkaste 

riskfaktorerna för 

PPD. 

Maimburg, R. 

D., & Vaeth, 

M. (2015).  

Danmark 

att 

identifiera 

förlossningse

genskaper 

hos kvinnor 

Kvantitat

iv 

1193 

kvinnor 

Uppgifterna samlades in 

från den pågående 

lokala födelsekohorten 

på Århus 

Universitetssjukhus och 

risken för 

postpartum 

depression var 

associerad med 

föregående födelse, 
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Grad 1 88% som riskerar 

att utveckla 

postpartum 

depression. 

 

från frågeformulär 

skickade till kvinnorna 

som deltog i studien. 

 

oplanerat 

kejsarsnitt, låg 

Apgar-poäng, brist 

på smärtlindring 

under arbetet, 

upplevd låg 

närvaro hos 

barnmorska i 

förlossningsrummet

, oförberedd för 

ytskrivning, ingen 

eller mindre 

amning i den tidiga 

postpartumperiode

n, otillräcklig 

kunskap om 

amning, dålig eller 

rättvis självhävd 

mental hälsa och 

osäker eller svag 

koppling till det 

nyfödda barnet. 

Safadi, R., 

Abushaikha, 

L, & Ahmad, 

M. (2016). 

Jordanien 

Grad 1 88% 

Att 

undersöka 

postpartum 

depression 

och dess 

relation till 

demografisk

a, maternella 

och 

spädbarns 

hälsoproble

m i urbana 

judiska 

kvinnor. 

 

Kvantitat

iv 

315 kvinnor Enkätfrågor Ingen av de 

sociodemografiska 

variablerna (ålder, 

utbildning, 

sysselsättning, 

inkomst) var 

signifikant relaterad 

till postpartum 

depression; 

Emellertid var två 

obstetriska / 

spädbarnsvariabler 

(födelsemått och 

amning) signifikant 

associerade med 

depression efter 

partum. Det fanns 

en signifikant 

samband mellan 

postpartumdepressi

onen och 

gynekologiskaprobl
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em (dvs smärta, 

infektion) och 

allmänna 

hälsobetingelser 

(dvs trötthet, 

huvudvärk). 

Sampson, M., 

Duron, J., 

Mauldin, R., 

Kao, D, & 

Davidson, M. 

(2017). 

USA 

Grad 1 87% 

Att 

undersöka 

hur förhöjda 

PPD-

symptom i 

tidigt 

postpartum 

påverka 

efterföljande 

mammas 

interaktioner 

i hemmet 

miljö. 

Kvantitat

iv 

4979 

kvinnor 

Enkätfrågor Förhöjda PPD-

symtom kan ha 

långsiktighet 

inverkan på 

hemmiljö, inklusive 

negativa effekter 

på moders 

acceptans och 

engagemang med 

barnet. 

Tidig screening och 

behandling av PPD 

bland mammor 

som 

riskerar begå 

barnamord.  

 

 

 


