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Abstrakt 

 

Bakgrund: Postpartum Depression (PPD) är en psykisk sjukdom som drabbar 10 000 

kvinnor i Sverige varje år efter barnafödsel, ett tillstånd som skiljer sig från den naturliga 

övergången att bli förälder. Kvinnan kan drabbas av fatigue, aptitlöshet, sömnlöshet samt 

suicidtankar vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för både kvinnan och hennes barn. 

Katie Erikssons teori om lidande användes som teoretisk anknytning. Syfte: Syftet var att 

belysa upplevelser av Postpartum Depression hos drabbade kvinnor. Metod: En 

litteraturöversikt skapades innehållande vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ samt 

kvantitativ ansats från olika länder. En innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim & 

Lundman (2004) och Friberg (2017) för att skapa kategorier. Resultat: Tre kategorier 

framkom; Självstigmatiseringens påverkan, samspelet med omgivningen samt att förlora sig 

själv. Förnekelse och känslan att misslyckas var en vanligt förekommande upplevelse. Stödet 

visade sig spela en stor roll hos kvinnor, såväl från familj som vården. För vissa kvinnor gick 

deras PPD så långt att de förlorade kontrollen och suicidtankar uppstod. Diskussion: Om 

sjuksköterskor kan identifiera kvinnor och ge god omvårdnad kan stödet förbättras och 

känslor av ensamhet och isolering minska, vilket bör vara ett mål att sträva mot. Om 

sjuksköterskan dessutom kan avdramatisera föräldraskapet samt delge att PPD är en 

diagnos som kan behandlas och inte beror på kvinnan, kan det minska onödigt lidande hos 

den drabbade. Slutsats: Det är av stor vikt att sjuksköterskan besitter kunskap om PDD och 

dess konsekvenser för att eliminera onödigt lidande hos kvinnor. Vidare forskning för hur 

kulturella skillnader påverkar hur kvinnor upplever och uttrycker sig när de drabbas önskas. 

 

Nyckelord: Kvinna, lidande, omvårdnad, postpartum depression, upplevelser.   
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“It's odd,  

but the thing that’s the greatest joy in life,  

is also the greatest pain in your life” 

 

(Dennis & Moloney, 2009, s. 5). 
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1 Introduktion 

I Sverige drabbas cirka 10 000 kvinnor årligen av Postpartum Depression [PPD], även kallad 

förlossningsdepression och omfattar 8–15 procent av alla nyblivna mödrar (SBU, 2014). PPD 

är en allvarlig psykisk sjukdom som kan skapa lidande och medföra allvarliga konsekvenser 

för såväl kvinnan som hennes barn. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Att bli förälder 

Att bli förälder är en stor förändring i livet då det nya barnet tar plötsligt upp en stor del av 

tiden (Choi, Henshaw, Baker & Tree, 2005; Darvill, Skirton & Farrand, 2010; Nyström & 

Öhrling, 2004). En stolthet infinner sig över skapelsen av ett nytt liv, att två individer bildat 

en familj (Darvill et al., 2010) och föräldraskap inkluderar kärlek, tillfredsställelse samt 

känslan av emotionell närhet till sitt barn (Nyström & Öhrling, 2004). Förändringen visar sig 

vara större för kvinnan i början, då partnern går till arbetet som tidigare och kan fortsätta sitt 

vanliga liv. För vissa kvinnor blir övergången naturlig medan somliga har svårt att anpassa 

sig (Choi et al., 2005). Av alla nyförlösta kvinnor drabbas drygt hälften av ett tillstånd som 

kallas “baby blues”, vilket är en normal reaktion på den dramatiska fysiologiska förändring 

som sker hos kvinnan efter barnafödseln. Symtomen är gråtande, utmattning, ångest och 

irritabilitet. Dessa symtom kommer vanligtvis inom de fem första dagarna efter födseln och 

avtar efter cirka tio dygn. Detta tillstånd kräver uppmuntran och stöd men ingen behandling 

(Beck, 2006).   

 

2.2 Postpartum Depression 

PPD är en allvarlig psykisk sjukdom och kan beskrivas som tjuven som stjäl moderskapet 

(Beck, 2006). PPD kan utvecklas när som helst under barnets första levnadsår (Bass & Bauer, 

2018), oftast inom de första tolv veckorna efter barnafödseln (Letourneau et al., 2012). Enligt 

WHO (2020) drabbas cirka en tiondel av världens kvinnor av psykiska diagnoser efter 

barnafödsel, där PPD är den dominerande. Prevalensen av drabbade är något högre i 

utvecklingsländer där drygt var femte kvinna drabbas (World health organization [WHO], 
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2020). För att säkerställa diagnosen ska kvinnan uppfylla fem eller fler av följande depressiva 

symtom under minst två veckor; sömnlöshet, konstant trötthet, koncentrationssvårigheter, 

aptitförändringar, rastlöshet, fatigue, utmattning, känslor av skuld, brist på självförtroende 

eller suicidtankar. Dessutom ska kvinnan uppleva nedstämdhet och minskad glädje för 

aktiviteter eller nöjen (Bass & Bauer, 2018; Beck, 2006). Dialoger har förts huruvida PPD går 

att koppla ihop med den hormonella påverkan kvinnan genomgår efter barnafödseln, 

vetenskapliga bevis för detta saknas idag (Schiller, Meltzer-Brody & Rubinow, 2014). 

 

2.3 Riskfaktorer  

Riskfaktorer för att drabbas av PPD kan variera beroende på såväl geografiska som 

kulturella skillnader (Norhayati, Nazlina, Asrenee & Wan Emelin, 2015). En utmärkande 

riskfaktor är om modern redan under graviditeten lider av depression, hälften av dessa 

depressioner fortlöper efter barnet är fött (Goodman, 2019). De övergripande riskfaktorerna 

är tidigare depressioner som inträffat före graviditet, perioder med ångest i livet, brist på 

socialt stöd, oplanerad graviditet, ekonomiska svårigheter, dålig relation med partnern samt 

andra stressfaktorer i livet (Norhayati et al., 2015; O’Hara, Wisner & Asher , 2014). 

 

2.4 Konsekvenser 

PPD representerar en av de vanligaste orsakerna till morbiditet hos kvinnor efter födseln och 

av de kvinnor som diagnostiseras med PPD är hälften fortfarande deprimerande sex 

månader efter diagnostisering och en fjärdedel efter ett år (Letourneau et al., 2012). Vissa 

upplever ångest upp till 3,5 år efter tillfrisknandet (Slomian, Honvo, Emonts, Reginster & 

Bruyere, 2019), dessutom finns en ökad risk att återinsjukna i depressioner senare i livet 

(Letourneau et al., 2012; Slomian et al., 2019). Risken för allvarlig depression som kräver 

slutenvård är stor (Letourneau et al., 2012; O’Hara et al., 2014). PPD kan även innebära 

konsekvenser för det nyfödda barnet. Om modern ej klarar att uppmärksamma barnets 

behov och signaler kan det störa barnets sociala, kognitiva och emotionella utveckling 

(Goodman, 2019; Letourneau et al, 2012; Slomian, 2019).  
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2.5 Omvårdnad 

2.5.1 Omvårdnad och behandling  

Omvårdnad är en vetenskaplig disciplin samt ett kunskap- och forskningsområde. Begreppet 

omvårdnad är direkt relaterat till grundläggande antaganden om tillvaron och synen på 

människan. Vår syn och förståelse för människan är betydelsefull för frågan om vad hälsa 

och omvårdnad är och för omvårdnadsarbetets utformning. Förståelsen ligger till grund för 

värderingar och val av åtgärder vid behandling (Willman, 2009, s. 34).  

 

Enligt Patientlagen (2014:821) kap 3, 1 § ska patienten få information om såväl sitt 

hälsotillstånd som behandlingsalternativ. Behandlingsalternativ kan variera vid PPD och 

utförs mestadels inom öppenvården. Psykologisk rådgivning, antidepressiva läkemedel eller 

en kombination av dessa är vanliga (O’Hara et al., 2014), där selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är det mest använda antidepressiva preparatet (Beck, 

2006). Även fysisk träning, ljusterapi eller yoga har visat positiva resultat (O’Hara et al., 

2014). Vid svår PPD kan även elektrokonvulsiv behandling (ECT) erbjudas, vilket ger goda 

resultat vid postpartum diagnoser (Gressier, Rotenberg, Cazas & Hardy, 2015). 

 

Stock, Chin, Babl, Bevan, Donath & Jordan (2012) bekräftar att sjuksköterskor fortlöpande 

identifierar PPD hos kvinnor som uppsöker akutmottagning å deras barns vägnar. Sofronas, 

Feeley, Zelkowitz & Sabbagh (2011) visar att det även förekommer regelbundna 

identifieringar av PPD hos kvinnor på avdelningar såsom neonatal och obstetrik. De 

sjuksköterskor som har självförtroende och kunskap om vilka resurser som finns att tillgå 

identifierar fler kvinnor. Barriärer såsom tidsbrist, kunskapsbrist, språk och även 

stigmatisering kan försvåra identifieringen av depressiva symtom (ibid). 

 

2.5.2 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

EPDS är en självskattningsskala och används som mätinstrument vid screening, vilken 

innehåller tio frågor om upplevda depressiva och ångestrelaterade symtom de senaste sju 

dagarna hos kvinnan (O’Hara et al., 2014; Letourneau et al., 2012). Se bilaga 1. Socialstyrelsen 

(2017) rekommenderar att alla nyförlösta mödrar i Sverige ska genomföra EPDS för att 

identifiera symtom på PPD. Poängen kan variera mellan noll till 30, och kvinnor vars poäng 
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överstiger ett angivet tröskelvärde, vanligtvis mellan 10 och 13 hänvisas ofta för ytterligare 

utvärdering eller behandling av depressiv eller ångeststörning (O’Hara et al., 2014). EPDS är 

översatt till flera olika språk och har en känslighet på 78% samt en säkerhet på 99%. Trots 

detta är det inte ett diagnostiserande instrument (Callister, Beckstrand & Corbett, 2010). 

Många sjuksköterskor anser att EPDS underlättar identifiering av kvinnor med PPD samt 

ökar fokus på den mentala hälsan (Glavin, Ellefsen & Erdal, 2010). Mätinstrumentet är lätt att 

använda, ger en god överblick, fungerar som ett stöd och ger ett ökat självförtroende i 

sjuksköterskors arbete. Frågorna i mätinstrumentet bjuder in till konversation vilket medför 

god kommunikation med kvinnor (ibid). 

 

2.6 Teoretisk anknytning 

Katie Eriksson beskriver att lidande innebär att pinas, våndas, kämpa och utstå, det kan även 

innebära något konstruktivt eller meningsbärande, som att försonas (Eriksson, 2015, s. 18). 

Tre typer av lidande beskrivs; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande innebär det kroppsliga lidandet i form av smärta. Innebörden kan även 

vara det själsliga och andliga lidandet hos människor och bottna i skam, skuld eller 

förnedring, vilket människan upplever i samband med sin sjukdom (Eriksson, 2015, s. 78–

79). Vårdlidande är det lidande som vården orsakar människan som hade kunnat undvikas, 

vanligast förekommande är då individen upplever att dess värdighet kränks i samband med 

vårdandet. Detta kan inträffa vid bristande etisk hållning, när maktutövningen blir direkt 

eller indirekt samt när vården uteblir av olika anledningar. (Eriksson, 2015, s. 82). 

Livslidande är det lidande där människans sjukdomstillstånd, ohälsa och position påverkar 

hela livssituationen, då livet plötsligt rubbas och kan innebära ett hot mot existensen. Detta 

kan påverka känslan att vara människa (Eriksson, 2015, s. 88).  

 

2.7 Problemformulering 

Varje år drabbas ett flertal kvinnor av PPD till följd av barnafödsel, något som inte tillhör 

den naturliga övergången av att bli förälder. Detta kan orsaka lidande samt medföra 

allvarliga konsekvenser för såväl kvinnan som hennes barn. Denna litteraturöversikt har 

skapats för att kunna erbjuda en ökad förståelse om PPD samt kunskap till hur 

sjuksköterskor såväl andra professioner kan uppmärksamma och främja omvårdnaden för 
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drabbade kvinnor. Då sjuksköterskor kan komma att möta dessa kvinnor på olika 

vårdinstanser är det viktigt att vara medveten om symtombild samt riskfaktorer för att 

kunna identifiera detta tillstånd och hänvisa genom vårdkedjan. På så vis kan behandlande 

insatser sättas in i tid och därmed minimera risken för långvarig och framför allt framtida 

ohälsa hos kvinnan. 

3 Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser av Postpartum depression hos drabbade kvinnor. 

4 Metod  

4.1 Design  

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Polit & Beck (2017, s. 111) är den 

centrala uppgiften i en litteraturöversikt att summera och kritiskt utvärdera det aktuella 

kunskapsläget inom ett specifikt ämne. Det ska även finnas ett värde i den utvärderade 

forskningen (ibid). En litteraturöversikt utförs genom att sammanställa kvantitativa såväl 

kvalitativa artiklar, vilket kräver ett strukturerat arbete där alla delar i arbetet redovisas 

detaljerat (Friberg, 2017, s. 108).  

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I arbetet inkluderades vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ, kvantitativ samt mixad 

ansats. Dessa skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter samt ej vara äldre än 15 år gamla. Förstföderskor och omföderskor samt 

flerbarnsbörd inkluderades. Artiklar som motsvarade en hög kvalitetsnivå i SBU´s (2017) och 

Fribergs (2017) granskningsmallar inkluderades. Inga geografiska avgränsningar 

genomfördes. Artiklarna var endera godkända av en etisk kommitté eller innehöll ett etiskt 

resonemang. Andra perspektiv än kvinnans har exkluderats, likaså kvinnor som födde 

dödfödda barn.  

 

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes via databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo.  

Avgränsningar har skett i samtliga databaser för att specificera sökningarna mot syftet och 

inklusionskriterierna. Den booleska operatoren AND har använts. I databasen Cinahl 
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genomfördes sökningar med hjälp av Cinahl Headings; (MH "Depression, Postpartum"), 

(MH "Life Experiences") och (MH "Patient Attitudes"). I Psycinfo genomfördes sökningarna 

via Thesaurus i form av mainsubject.exact ("Postpartum Depression") AND 

mainsubject.exact ("Life Experience"). I databasen PubMed användes Mesh-termerna "Nurse-

Patient Relations"[Mesh]), "Depression, Postpartum"[Mesh], ("Self Concept"[Mesh]) och 

("Attitude to Health"[Mesh]). Det genomfördes en frisökning även i Pubmed med orden 

(depression postpartum) och experience. För sökningar och kombinationer se (tabell 1). 

 

Tabell 1 

Översikt av sökningar 

 
            Databas      Sökord                       Avgränsning   Antal relevanta Urval 1* Urval 2* Urval 3* Urval 4*   Antal    Artiklar 

            Datum                                                                                artiklar                                                                       valda 

 
 Cinahl 
 24/1 

2020 

(MH "Depression, 

Postpartum") AND 

(MH "Life 
Experiences") 

2005-2020, 

Peer review 
Svenska/ 
Engelska 

56 17 14 13 11 8 Ahmed et al. (2008); 

Bilszta et al. (2010); 

Buultjens et al. (2006); 
Dennis & Moloney (2009); 

Hannan (2016); Highet et 

al. (2014); Lea et al. 

(2018); Leung et al. (2005)  

Cinahl  
25/1 

2020 

(MH "Depression, 
Postpartum") AND 

(MH "Patient 

Attitudes") 

2005-2020,  
Peer review 
Svenska/ 
Engelska 
 

56 6 5 4 2 1 Baines et al. (2012) 

Psycinfo 
26/1 

2020 

MAINSUBJECT.EXA

CT("Postpartum 

Depression") AND 
MAINSUBJECT.EXA

CT("Life Experience") 

2005–2020 
Peer review 
Engelska/ 
Svenska  
18 år och uppåt 

20 8 3 2 1 1 Mason et al. (2005) 

Pubmed 
26/1 

2020 

(depression 

postpartum) AND 

experience 

2005–2020,  

adult 19+  

years, english 

71 14 4 3 1 1 Edhborg et al. (2011) 

Pubmed 
25/1 

2020 

("SelfConcept"[Mesh]) 
AND "Depression, 

Postpartum"[Mesh]  
 

2005–2020,  
adult 19+ years, 

english 

28 10 8 3 1 1 Gao et al. (2010) 

Pubmed 
26/1 

2020 

("Nurse-Patient 

Relations"[Mesh]) 

AND "Depression, 
Postpartum"[Mesh] 

2005–2020,  

adult 19+ years, 

english 

48 
 

9 6 3 2 1 Slade et al. (2010) 

Pubmed 
27/1 

2020 

("Depression, 

Postpartum"[Mesh]) 

AND "Attitude to 

Health"[Mesh]  

2005–2020 
english 
adult 19 +years 

59 
 

18 7 5 2 2 Patel et al. (2012) 
Webster et al. (2010) 
  

 
*Urval 1: Antal valda artiklar efter att titel lästs, Urval 2: Antal valda artiklar efter att abstrakt lästs, Urval 3: Antal valda artiklar 

efter att hela artikeln lästs, Urval 4: Antal valda artiklar som kvalitetsgranskades. 
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4.4 Urval, Relevansbedömning & Kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen gjordes i flera steg enligt Friberg (2017, s. 146–148). För att säkerställa att det 

fanns tillräckligt med aktuell forskning inom det valda området genomfördes först en 

helikoptersökning. Därefter lästes titel och sedan abstraktet för att avgöra om 

artiklarna svarade mot litteraturöversiktens syfte. Om artiklarna var fortsatt relevant lästes 

de igenom överskådligt för att undersöka resultat. För att göra en relevansbedömning samt 

kvalitetsgranskning av de kvalitativa artiklarna användes SBU:s granskningsmall (2017). För 

att uppnå en hög kvalitetsnivå skulle 15 av 21 punkter uppfyllas ur denna granskningsmall. 

Dessa 21 punkter innefattar frågor om syfte, urval, datainsamling, analys samt resultat. De 

kvantitativa artiklarna granskades med hjälp av Fribergs (2017, s. 187–188) granskningsmall 

för kvantitativa studier. Här användes de föreslagna frågorna, varav minst 10 av 13 frågor 

skulle uppfyllas. För att säkerställa att de artiklar som hittades via databasen Pubmed var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter användes Ulrichsweb. Peer-reviewed användes som 

avgränsning i databaserna Cinahl och Psycinfo. Inkluderade artiklar ses i (bilaga 2). 

 

4.5 Analys 

En innehållsanalys av de kvalitativa artiklarna utfördes enligt Graneheim och Lundman 

(2004). För att skapa en känsla av helheten lästes artiklarna noggrant flera gånger, både 

individuellt och gemensamt. Utifrån detta beaktades hela sammanhanget och därefter 

färgmarkerades materialet som svarade mot syftet i litteraturöversikten. Med hjälp av dessa 

färgmarkeringar bildades meningsenheter, vilka sedan kortades ned till kondenserade 

meningsenheter för att identifiera det meningsbärande innehållet. I nästa steg skapades 

koder av de sammanfattade meningsenheterna. Genom dessa koder kunde subkategorier 

och slutligen kategorier skapas. Under dessa kategorier sorterades meningsenheterna och 

koderna in och likheter och skillnader plockades ut för att skapa en löpande text. Se exempel 

för analys i bilaga 2. 

För att analysera de kvantitativa artiklarnas resultat användes en analys enligt Friberg (2017, 

s. 148–150). För bättre förståelse för artiklarnas sammanhang och innehåll lästes de ett flertal 

gånger. Relevant data utifrån litteraturöversiktens syfte färgmarkerades för att sedan sortera 
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och finna likheter och skillnader. Slutligen skapades en sammanställning av det framkomna 

resultatet i en löpande text. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Samtliga inkluderade orginalartiklar förde antingen ett etiskt resonemang eller var 

godkända av etiska kommittéer. Riktlinjer för att kritiskt granska etiska aspekter i en 

litteraturöversikt följdes för att säkerställa detta (Polit & Beck, 2017, s. 154). Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska, därav lades stor vikt på noggrann läsning samt användning av 

lexikon vid översättning för att minimera risk för feltolkningar samt snedvridet resultat. 

Citaten ur artiklarna översattes ej för att bibehålla dess innebörd.  

 

5 Resultat  

Resultatet bygger på femton vetenskapliga originalartiklar, varav tolv med kvalitativ ansats 

samt tre med kvantitativ ansats. Studierna utfördes i Kanada, Storbritannien, Australien, 

USA, Bangladesh, Kina och Hong Kong. Drabbade kvinnors upplevelser av PPD resulterade 

i tre kategorier och sex subkategorier, se (Figur 1). 

 

Självstigmatiseringens påverkan Samspelet med omgivningen Att förlora sig själv 

Känslor av misslyckanden Stöd från familj och vänner En ny identitet 

Rädsla och förnekande Det professionella stödet När lidandet blir outhärdligt 

 
Figur 1. Översikt av kategorier och subkategorier 

 

5.1 Självstigmatiseringens påverkan 

5.1.1 Känslor av misslyckande 

Kvinnor såg fram emot att få barn och förväntade att moderskapet skulle bli en underbar 

upplevelse samt att livet inte skulle förändras så mycket som det faktiskt gjorde (Buultjens & 

Liamputtong, 2006; Hannan, 2016; Highet, Stevenson, Purtell & Coo, 2014). De redogjorde 

det stora “gapet” mellan sina förväntningar och hur verkligheten faktiskt blev (Bilszta, 

Ericksen, Buist & Milgrom, 2010; Buultjens & Liamputtong, 2006; Dennis & Moloney, 2009; 
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Hannan, 2016; Highet et al., 2014; Leung, Arthur & Martinson, 2005; Patel, Wittkowski, Fox 

& Wieck, 2012), när de fick frågan om vad de själva förmodade orsaka deras PPD var det 

vanligaste svaret att moderskapet kändes för överväldigande (Ahmed, Stewart, Teng, 

Wahoush & Gagnon, 2008; Buultjens & Liamputtong, 2006). Det fanns även kvinnor som 

kopplade sin PPD till sin personlighet och anklagade sig själva (Patel et al., 2012), en kvinna 

uttryckte “when you´ve got a beautiful baby, you´ve got a beautiful home, why would you 

be sad?” (Bilszta et al., 2010, s. 47). Att vara den perfekta modern upplevdes som en omöjlig 

uppgift, därav uppstod känslor av misslyckande och upplevelser att vara inkompetenta som 

mödrar vilket bidrog till dåligt självförtroende hos kvinnor. (Buultjens & Liamputtong, 2006; 

Dennis & Moloney, 2009; Hannan, 2016; Leung et al., 2005; Patel et al., 2012). När de 

upplevde att de misslyckats med en uppgift inom moderskapet, exempelvis amning utlöstes 

en nedåtgående spiral. Därefter kändes det som att de skulle misslyckas med allt som hade 

med moderskapet att göra (Bilszta et al., 2010).  

 

5.1.2 Rädsla och förnekande 

“I can't suffer with postnatal depression, there's nothing wrong with me, I´m fine. It doesn't 

affect people like me” (Hannan, 2016, s. 30). Att drabbas av PPD eller depression överlag, var 

något många kvinnor aldrig trodde skulle drabba dem själva (Bilszta et al., 2010; Hannan, 

2016). En kvinna var chockerad över att ha drabbats av PPD då hennes mor förklarat att 

deras familj var starka och drabbades därmed inte av psykisk ohälsa (Buultjens & 

Liamputtong, 2006). Att drabbas av PPD som omföderskor förvånade kvinnor eftersom de 

upplevde det mer logiskt att drabbas efter första barnet, även detta gav känslor av 

otillräcklighet (Dennis & Moloney, 2009).  

Stigmatiseringen av den psykiska ohälsan var fruktad hos kvinnor och rädslan att bli dömd 

och ej förstådd av andra resulterade i att de inte berättade för någon om sin PPD (Ahmed et 

al., 2008; Bilszta et al., 2010; Dennis & Moloney, 2009; Hannan, 2016; Patel et al., 2012). 

Rädslan att barnet skulle omhändertas på grund av deras PPD var återkommande (Ahmed 

et al., 2008; Dennis & Moloney, 2009; Leung et al., 2005; Patel et al., 2012; Slade, Morell, 

Rigby, Ricci, Spittlehouse & Bruga, 2010), “I just can't bring myself to say it. Fear of ridicule I 

suppose.. and I don't want people to feel that I can't look after my children because I can.. 

and I love them” (Patel et al., 2012, s. 686). Att betraktas som en “dålig mor” av omgivningen 
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var värre än att betecknas som deprimerad, vilket resulterade i förnekelse av deras mående 

(Bilszta et al., 2010). Till följd av detta drog sig kvinnor undan familj, vänner, och vården. En 

kvinna beskriver hur hon brukade göra sig extra fin vid möte med andra människor för att 

framställa avundsjuka, ge en bild av familjens lycka och därmed dölja sina egentliga känslor 

(Hannan, 2016). I vissa fall sökte kvinnorna indirekt hjälp då de upplevde svårigheter att 

medge behovet av vård, som ett rop på hjälp sökte de istället vård för sina barn (Slade et al., 

2010). 

 

5.2 Samspelet med omgivningen  

5.2.1 Stöd från familj och vänner  

Kvinnor ansåg att det största stödet fanns i partner, familj eller vänner vilket utgjorde en 

viktig komponent i att hantera sin sjukdom (Ahmed et al., 2008; Buultjens & Liamputtong, 

2006) samt att det var en stor hjälp att prata med andra nyblivna mödrar som delade samma 

erfarenheter av PPD så de inte kände sig ensam om upplevelsen (Ahmed et al., 2008).  

 

De som däremot saknade det önskvärda stödet av familj och vänner, upplevde känslor av 

isolering och ensamhet (Ahmed et al., 2008; Buultjens & Liamputtong, 2006; Dennis & 

Moloney, 2009; Gao, Wai-chi Chan, You & Li, 2010; Hannan, 2016; Highet et al., 2014; Lea, 

Heyes & Priest, 2018; Leung et al., 2005; Mason, Rice & Records, 2005). Vid uteblivet stöd och 

kärlek från partnern kändes föräldraskapet ensligt och påfrestande (Highet et al., 2014; 

Mason et al., 2005). Ensamheten beskrevs vidare när det var svårt att finna någon att luta sig 

mot, exempelvis då familjemedlemmar ej fanns geografiskt nära till hands (Ahmed et al., 

2008), när press uppstod från familjen (Hannan, 2016; Leung et al., 2005) eller när vänner och 

kollegor hade sitt eget liv (Lea et al., 2018). I vissa kulturer fick kvinnor kämpa mot fördomar 

och brist på förståelse, när en kvinna delgav sin diagnos till sina föräldrar undvek de 

samtalsämnet (Hannan, 2016). Även ifrågasättningar från omgivningen uppkom angående 

varför kvinnor inte kunde ta hand om sitt eget barn, vilket ansågs vara det mest ultimata i 

den traditionella kinesiska kulturen och därmed upplevdes känslor att ingen förstod den 

problematiska situation de befann sig i (Leung et al., 2005).  
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I en studie hade 34,7 procent (n=25) diagnostiserade kvinnor med PPD en dålig relation med 

sin partner (Edhborg, Nasreen & Kabir, 2011). Det framkom även i samtliga kvantitativa 

studier att kvinnor som hade brister i relationen med partner, familj eller generellt mindre 

socialt stöd upplevde depressiva symtom i högre grad (Baines, Wittkowski & Wieck, 2012; 

Edhborg et al., 2011; Webster, Nicholas, Velacott, Cridland & Fawcett, 2010) och därmed 

signifikant (p=0,007) högre poäng på EPDS-skalan än de som upplevde ett tillräckligt bra 

socialt stöd (Webster et al., 2010). 

 

5.2.2 Det professionella stödet 

 

Olika typer av behandlingar, exempelvis kognitiv beteendeterapi och supportgrupper 

medgav positiva upplevelser hos kvinnor med lyckade resultat (Slade et al., 2010). 

Rådgivning ingav en känsla av tacksamhet, att prata med en person som inte dömer, utan 

påpekar att PPD är en sjukdom och inget kvinnor väljer att drabbas av (Hannan, 2016). De 

kvinnor som genomgått behandling för sin PPD bekräftade att de efter ett tag successivt 

började se ljuset i tunneln (Buultjens & Liamputtong, 2006). De som fick erbjudande om 

läkemedel upplevde osäkerhet, skam att behöva äta antidepressiva läkemedel 

samt svårigheter med att erkänna att sjukdomen krävde medicinering (Bilszta et al., 2010; 

Patel et al, 2012).   

 

Det fanns de kvinnor som saknade stödet från vården då de aldrig fick frågor huruvida 

moderskapet fungerade (Ahmed et al., 2008; Buultjens & Liamputtong, 2006; Hannan, 2016; 

Lea et al., 2018; Slade et al., 2010). De var endast frågor huruvida amningen fungerade eller 

barnets mående som intresserade vårdpersonalen, vilket ledde till att kvinnor kände sig 

osynliga (Hannan, 2016). Då en kvinna inte fick tillräckligt höga poäng på EPDS skalan 

förklarades det med att hon inte var deprimerad, vilket ingav en känsla att bli tystad (Lea et 

al., 2018). Flera kvinnor visste var de skulle söka hjälp om de upplevde fysiska besvär eller 

amningssvårigheter efter barnafödseln men uttryckte en önskan om att det funnits bättre 

information angående hjälp vid psykiska besvär (Buultjens & Liamputtong, 2006). 
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5.3 Att förlora sig själv 

5.3.1 En ny identitet 

Kvinnor beskriver hur de under depressionens gång tappade bort sig själva (Hannan, 2016; 

Highet et al., 2014). “It was like I couldn't find myself; I had lost myself. I can remember that 

more than anything; standing there looking in the mirror and saying I don't know you, who 

are you? (Dennis & Moloney, 2009. s 5). De uttryckte en önskan om att graviditeten, födseln 

och moderskapet aldrig inträffat (Dennis & Moloney, 2009). Känslan av att nu endast vara 

mor skapade ilska som resulterade i avståndstagande från både barnet och partnern. Den 

tidigare identiteten kändes förlorad vilket skapade sorg (Hannan, 2016; Highet et al., 2014). 

Sociala situationer och interaktioner som aldrig upplevts svåra tidigare, skapade nu ångest 

och upplevdes krävande (Buultjens & Liamputtong, 2006; Highet et al., 2014). Kvinnor 

fastnade i den dagliga cykeln, förlorade all energi och lust att uträtta någonting alls (Hannan, 

2016). De kändes omöjligt att komma ifrån den extrema utmattningen (Ahmed et al., 2008; 

Dennis & Moloney, 2009; Gao et al., 2010; Highet et al., 2014). Konstant kämpade med alla 

krav av vad moderskapet innehöll beskrevs; “As time went in I had this extreme fatigue...I 

just felt tired and I couldn't go anymore” (Dennis & Moloney, 2009, s. 5). 

 

I en studie upplevde 80 procent (n=34) diagnostiserade kvinnor med PPD fatigue eller 

utmattning och 90 procent (n=39) upplevde obehag i samband med sociala sammanhang 

eller aktiviteter (Baines et al., 2012). Det visade sig även att 28,8 procent (n=19) av kvinnor 

med PPD i en studie upplevde svårigheter att anknyta till sitt barn. Av dessa avvisade en 

kvinna sitt barn helt och hållet och 20 procent (n=13) hade tankar på avståndstagande från 

barnet (Edhborg et al., 2011). 

5.3.2 När lidandet blir outhärdligt     

Svårigheterna eskalerade till kriser och kvinnor upplevde att de förlorade kontrollen, fick 

nervösa sammanbrott och kände sig hysteriska (Bilszta et al., 2010; Patel et al., 2012). Känslor 

av hopplöshet ledde kvinnor in ett svart hål som slutligen bidrog till tankar om att skada sig 

själv eller barnet (Dennis & Moloney, 2009; Hannan, 2016; Highet et al., 2014). En kvinna 

beskrev hur hon körde på motorvägen och tänkte “Wouldn´t it be easier if I just drove off?” 

(Slade et al., 2010, s. 443). Förståelse för de kvinnor som tidigare dödat sina barn enligt 

nyheterna yttrades plötsligt och en slags empati uppstod, en kvinna delgav;  
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I think that is like the idea that you want to take control back of 

 your life and then the thing about the lady in Texas who had killed 

 her four children and I remember that was really scary, I knew, I 

 understood how she felt and what she did. Because I mean I just 

 knew she didn't think she was harming her children, it's the idea 

 you are relieving them from suffering  

(Dennis & Moloney, 2009, s. 5–6)  

 

En kvinna blev uppringd av vården som bekräftade att hon upplevdes lite låg, kvinnan 

tänkte: “I don´t feel low, I feel like I'm gonna fucking kill everyone” (Lea et al., 2018, s. 11), 

denna kvinna hade dels suicidtankar men även tankar om att injicera hela familjen med 

insulin och på så sätt få ett slut (ibid).  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att finna så aktuell forskning som möjligt valdes först en avgränsning på tio år i 

sökningarna. Av de inkluderade artiklarna är tolv publicerade inom en tioårsperiod, vilket 

upplevdes för snävt, därav ökades åldersspannet till en femtonårsperiod. Endast kvinnor 

över 18 år inkluderades då det ansågs att barn har andra förutsättningar och var därav ej av 

intresse. Antalet barn hos kvinnor samt förstföderskor eller omföderskor ansågs ej vara av 

betydelse.  

 

När människor är deltagare inom forskningsstudier ska forskaren försäkra sig om att 

människors rättigheter skyddas (Polit & Beck, 2017, s. 137), således var ett etiskt resonemang 

eller godkännande av etisk kommitté en inklusionskriterie. Diskussioner fördes angående 

inkluderandet av olika länder och kulturer. Då Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle 

inkluderades artiklar oavsett geografisk spridning. På så sätt kan överförbarheten vara till 

nytta för svensk sjukvård. Överförbarhet avser i vilken grad fynden kan tillämpas eller 

överföras till andra populationer och kontexter (Polit & Beck, 2017, s. 560). Om det endast 

inkluderats studier från exempelvis den asiatiska kulturen, industriella- eller 

utvecklingsländer istället för att inkludera alla länder hade möjligen ett annat resultat 

framkommit. Engelska och svenska artiklar inkluderades då språket ansågs lättare att 

bemästra, dock påträffades endast engelska artiklar. Dessa översattes till svenska med 

försiktighet för att behålla den manifesta texten. Andra perspektiv än kvinnans exkluderades 
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då det ej svarade mot syftet, likaså kvinnor som födde dödfödda barn exkluderades då det 

ansågs naturligt att utveckla depressiva symtom efter en sådan upplevelse.  

 

Omvårdnadsforskning finns att hämta i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo (Polit & 

Beck, 2017, s. 92). För att undersöka det aktuella kunskapsläget genomfördes 

litteratursökningar i samtliga av dessa databaser. De booleska operatorerna “AND” och 

”OR” användes vid första litteratursökningen, detta för att “AND” gav en avgränsad 

sökning som endast inkluderade artiklar vars söktermer fanns med och “OR” utökade träffar 

under sökningsprocessen (Polit & Beck, 2017, s. 91). Därav exkluderades den booleska 

operatorn “OR”, då den gav för omfattande mängd material vilket kan ha resulterat i förlorat 

material och påverkat utfallet. Trots detta ansågs en uppnådd datamättnad i resultatet.  

 

I databasen Cinahl gav sökningen med Cinahl headings “Postpartum depression” och “Life 

Experience” många träffar på relevanta artiklar. Därför var det av stor vikt att försöka 

använda dessa även i databaserna Pubmed och Psycinfo. Dock existerade inte Life 

experience som en Mesh-term i Pubmed. Däremot gav den förslag att istället använda “Life 

Change Events”. Denna Mesh-term ihop med Postpartum depression gav dessvärre ingen 

träff på användbara artiklar. Detta resulterade i många olika mesh-termer i databasen 

Pubmed innan relevanta artiklar hittades och sökningsprocessen blev bred, detta anses dock 

som en styrka då mycket material har analyserats.  

 

Enligt Friberg (2017, s. 107) är målet med kvalitativa studier att skapa en förståelse för ett 

fenomen eller problematik hos en människa och livssituationen. Vilket slutligen resulterar i 

en vägledning för praktiskt handlande i omvårdnadssituationer (ibid). Med anledning av 

detta var merparten av artiklarna av kvalitativ ansats i litteraturöversikten. Friberg (2017, s. 

107) beskriver att kvantitativa studier används för att söka bevis relaterat till den utvalda 

patientgruppen. Vilket styrker resultatet i såväl prevalens som förekomst samt erfarenheter.   

 

Det insamlade materialet analyserades metodiskt och noggrant för att uppnå trovärdighet. 

Trovärdigheten är en viktig aspekt i pålitligheten vilken uppnås i den utsträckning resultat 

och tolkningar är sanningsenliga (Polit & Beck 2017, s. 161). En innehållsanalys av de 

kvalitativa artiklarna genomfördes enligt Graneheim & Lundman (2004) för att säkerställa ett 
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pålitligt resultat, vilket skapade en bra översikt över det sammanställda materialet och 

möjliggjorde skapandet av meningsenheter och koder som slutligen mynnade ut till 

resultatens huvudfynd. De kvantitativa artiklarna analyserades enligt Friberg (2017). 

Reliabilitet och validitet är inkluderade kriterier inom den kvantitativa forskningen som 

värderar dess kvalitet (Polit & Beck, 2017, s. 160). Validitet avser huruvida de metoder det 

utförs mätningar på verkligen mäter det som är avsett att mäta (Polit & Beck, 2017, s. 161). 

Trots att litteraturöversikten endast inkluderade tre artiklar med kvantitativ ansats ansågs 

dessa styrka de fynd som framkom i den kvalitativa datan och därmed stärktes reliabiliteten. 

Polit & Beck (2017, s. 160) beskriver att statistisk reliabilitet avser huruvida forskning 

sannolikt kan generaliseras till en bredare population än de deltagare som ingått i studier. 

  

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatet uppenbarade sig tre huvudfynd av drabbade kvinnors upplevelser av PPD, dessa 

var självstigmatiseringens påverkan, samspelet med omgivningen samt att förlora sig själv. 

Det visade sig vara en turbulent tid med lidande, skam, rädsla, isolering samt svårigheter att 

känna igen sig själv.  

 

I resultatet framkom det hur kvinnor såg fram emot att bli förälder men att depressionen 

grundade sig i svårigheter att hantera livsförändringen, vilket skapade känslor av skam och 

misslyckande. Detta stärks i en studie av Choi et al. (2005) där flera kvinnor kände sig 

bedragna på myten om det perfekta familjelivet. Eriksson (2015, s. 79) beskriver att både 

skam och förnedring involveras då människan inte kan uppnå sina egna ideal och därför 

upplevelser sig själv som sämre eller mindre värd. Enligt Beck (2006) är det därför viktigt att 

sjuksköterskor avdramatiserar myten om det lyckliga moderskapet för att undvika onödiga 

skamkänslor. Sjuksköterskor bör ha i åtanke att när kvinnor beskriver att de känner sig 

överväldigad efter födseln, bör uppmärksammas direkt för att kunna identifiera andra 

symtom som talar för en depression (ibid). I en studie av Scrandis (2005) visade det sig att 

det var av stor betydelse för kvinnor med PPD att höra att andra mödrar gick igenom samma 

situation samt hur viktigt det var att få information om vad som var vanliga upplevelser vid 

PPD. 
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Det framkom att kvinnor förnekade sin diagnos då deras lidande präglades av skam och 

skuld. Vissa kvinnor klandrade sig själva för att de utvecklat PPD, de trodde att det bottnade 

i deras personligheter. Depressionen skapade dessutom en rädsla för att omgivningen skulle 

anse att de inte var kapabla att ta hand om sina barn och att barnet därför skulle 

omhändertas. Enligt Eriksson (2015, s. 79) förknippas skam och skuld med det själsliga 

sjukdomslidandet som människan upplever i samband med sin sjukdom vilket kan 

förorsakas av både vårdpersonal eller sociala sammanhang. Ibland kan skuld uppstå hos 

människan vid tron om att sjukdomen förorsakats av människan själv. Skulden och 

skammen blir extra tydlig när det handlar om det psykiska måendet då människan betraktas 

som psykiskt svag eller något avvikande (ibid). Beck (2006) förtydligar; för att undvika 

skamkänslor hos kvinnor behöver sjuksköterskor förmedla att PPD är en sjukdom som går 

att bota med rätt behandlingar samt tydliggöra att diagnosen varken beror på kvinnan eller 

hennes personlighet (ibid). Eriksson (2015, s. 90) belyser hur vården bör sträva efter att 

avlägsna onödigt lidande hos människan. Kanske inte allt går att eliminera, men tanken att 

alltid försöka lindra lidandet bör vara där. En vänlig blick eller ärliga uttryck för medlidande 

kan ibland lindra en kort stund(ibid). 

 

I resultatet uppenbarades att kulturella värderingar kunde påverka kvinnor. Det är viktigt 

att beakta att kultur innefattar mer än sociokulturella faktorer och etnisk tillhörighet. Det kan 

exempelvis även inkludera kön, socioekonomisk bakgrund, religion, personlighet och 

livserfarenheter (Jirwe, Momeni & Emami, 2009, s. 453). Då Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle är det av stor betydelse att sjuksköterskor besitter förståelse och medvetenhet att 

kvinnors uttryck och erfarenheter kan variera. Callister et al., (2010) styrker att 

sjuksköterskor dels bör vara medvetna om kulturella skillnader samt inneha en förståelse för 

kulturella variationer. I kulturer med stigmatisering av psykisk ohälsa håller kvinnorna i 

högre grad sina symtom för sig själva (Maxwell et al., 2018). Detta kan innebära en utmaning 

för sjuksköterskor att hjälpa kvinnor som uppvisar symtom på PPD men som ej är villiga att 

samtala. Transkulturell omvårdnad kan då vara aktuellt att tillämpa vilket Jirwe et al. (2009, 

s. 453) beskriver vars mål är att utforma en kulturanpassad omvårdnad som är säker och 

meningsfull för alla patienter.  
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Resultatet visar att det uteblivna stödet skapade känslor av isolering och ensamhet hos 

kvinnor. Då brist på socialt stöd är en riskfaktor för att drabbas av PPD bör sjuksköterskor ha 

dessa riskgrupper i åtanke. Brist på stöd kan exempelvis länkas till ensamstående kvinnor, 

de som lever med våld i nära relation eller de som ej har närstående geografiskt nära. Det 

framkom även i resultatet hur kvinnor upplevde att de inte blev sedd och tagna på allvar av 

vården. Eriksson (2015, s. 87–88) beskriver att utebliven vård alltid är en kränkning av en 

människas värdighet och kan tolkas som ett sätt att utöva makt mot en således maktlös 

människa. När människans värdighet kränks genom nonchalans, bristande etisk hållning 

eller förbiseende av människan uppstår ett vårdlidande(ibid). I studien av Scrandis (2005) 

kom det fram att kvinnor hade varit villiga att dela med sig av sina depressiva känslor till 

vårdpersonal om någon bara hade frågat. Eriksson (2015, s. 91) beskriver vidare, genom att 

försöka lindra lidandet hos människan kan sjuksköterskan förmedla “här är jag om du 

behöver mig”, uppmuntra, stödja, förmedla hopp men samtidigt dela hopplösheten. Kvinnor 

med PPD ska aldrig behöva känna att de blir dömda av vården, de bör bli hörda och få stöd 

(Beck, 2006). För att omvårdnaden ska bli optimal behöver sjuksköterskor professionella 

färdigheter såsom kunskap om postpartum diagnoser, kunna erbjuda stöd och visa förståelse 

samt besitta egenskaper såsom empati och värme (Rossiter, Fowler, Mcmahon & Kowalenko, 

2012). Eriksson (2015, s. 93) reflekterar kring att vårdlidandet uppstår på grund av brister i 

reflektioner och kunskap angående människors lidande. Och kan sjuksköterskan medvetet 

sträva efter en god etisk omvårdnad med ett genuint intresse är vi på god väg att eliminera 

det onödiga vårdlidandet(ibid).   

 

I en studie av Glavin et al. (2010) visade det sig att de sjuksköterskor som fått utbildning i 

PPD fick ökad medvetenhet om PPD och mödrars mentala hälsa samt hade lättare att 

uppmärksamma de kvinnor som var i behov av extra omvårdnad.  Detta indikerar att när 

sjuksköterskan besitter en övergripande kunskap om symtom och riskgrupper möjliggörs 

det att fler kvinnor upptäcks och kan få vägledning till behandlingsalternativ. Detta kan i sin 

tur motverka känslor av isolering och ensamhet hos kvinnor, vilket bör vara ett mål att 

sträva mot.  I en studie av Scrandis (2005) betonar kvinnor sin uppskattning när 

sjuksköterskor hänvisade dem till olika behandlingsalternativ.  

 



18 
 

I resultatet framkom det även att kvinnor, som ett rop på hjälp, sökte indirekt vård. I en 

studie av Sofronas et al. (2011) är majoriteten av sjuksköterskor eniga om att de bär ansvar på 

sin avdelning att identifiera och ingripa vid misstanke om PPD samt föreslå olika 

behandlingsalternativ. Trots detta hade de flesta inte fått upplärning angående symtom på 

PPD. Sjuksköterskor som var trygga och bekanta med vilka resurser som fanns till hands 

hade större sannolikhet att identifiera kvinnor med PPD (ibid). Detta påvisar att 

sjuksköterskor bör öka medvetenheten om att denna patientgrupp kan påträffas vid olika 

vårdinstanser och avdelningar, speciellt vid akutmottagningar, barn, neonatal eller 

gynekologiska avdelningar.  

 

Resultatet visade att vissa kvinnor som drabbats av PDD upplevde svårigheter att anknyta 

till sitt barn. Enligt Goodman (2019) är en nyckelkomponent i det optimala mödraskapet att 

modern kan tolka samt uppmärksamma barnets behov och signaler vilket hjälper 

spädbarnets att reglera sin stressnivå. Om den nyblivna mamman har en depression och 

därmed ingen ork att ge sitt nyfödda barn samspel med lämpliga gester, tal eller 

uppmärksamhet kan det störa barnets sociala, kognitiva och emotionella utveckling 

(Goodman, 2019; Letourneau et al, 2012; Slomian, 2019). Eriksson (2015 s. 78) förtydligar att 

föräldrar kan uppleva skam och skuld över att ha förorsakat barnet sjukdom och lidande 

samt över sin oförmåga att ge barnet god vård. Beck (2006) belyser kvinnors upplevda sorg 

över den förlorade tid med sitt barn då tiden istället kretsat runt depressionen.  

 

I resultatet beskrivs kvinnors känslor av att genomgå en identitetsförlust till följd av sin 

depression. Det som tidigare i livet har förenats med glädje har övergått till stora 

utmaningar. Eriksson (2015, s. 89) åskådliggör att livslidande uppstår när en människa som 

upplevt sig hel plötsligt känner att identiteten förloras för att istället luckras upp för att bestå 

av små delar och ett upplöst inre. Livslidandet yttrar sig som att det tidigare livet plötsligt 

tas ifrån en och att människan står inför ett lidande som påverkar hela livssituationen och till 

och med vara ett hot mot sin totala existens (Eriksson, 2015, s. 88). 

 

I resultatet framkommer även kvinnors tankar om självskadebeteende, suicidtankar samt 

tankar på att skada sina barn. Eriksson (2015, s. 89) beskriver människans känsla som att ge 
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upp inför en till synes hopplös situation och kan orsakas av känslan att sakna ett värde eller 

uppgift i livet samt att orken att fortsätta kämpa tar slut. O´Hara et al. (2014) redogör att vid 

tyngre PPD och självmordstankar kan slutenvård vara aktuell. Om sjuksköterskor istället 

kan lyckas med att uppmärksamma dessa kvinnor i god tid så behandling kan sättas in i ett 

tidigt skede, kanske en både slutenvård samt onödigt livslidande undvikas eller åtminstone 

förkortas. Eriksson (2015, s. 71–72) belyser att lidandet utlöser känslor som hopplöshet och 

att lidandet behöver hopp för att lindras. Att trösta är alltid värt att sträva efter, på så vis kan 

trösten ge lindring i en människas outhärdliga plåga(ibid). Sjuksköterskor kan med all 

sannolikhet inte få sjukdomen att upphöra, men kan med bra omvårdnad eliminera onödigt 

lidande med tröst, hopp och stöd. 

7 Slutsats 

Denna litteraturöversikt synliggör lidandet, skulden, skammen och rädslan som drabbade 

kvinnor upplever i samband med sin PPD och styrker vikten av varför denna diagnos bör 

uppmärksammas. Resultatet visar att kvinnor upplever stigmatisering av psykisk ohälsa i 

samhället efter barnafödande, vilket försvårar för dessa kvinnor att söka och få rätt vård för 

sin sjukdom. Flera personliga aspekter spelar in och kan förvärra eller förbättra situationen 

för dessa kvinnor vilket gör denna sjukdom väldigt komplex, i de fall där barriärer finns eller 

där kvinnor saknar stöd i sin hemmiljö spelar vården en ännu viktigare roll. Således är det av 

stor vikt att sjuksköterskor besitter kunskap om denna diagnos och dess konsekvenser för att 

inte bagatellisera kvinnors ohälsa. Sjuksköterskor bör våga ställa frågor om psykisk ohälsa 

och förmedla en trygg punkt genom att visa empati och förståelse med en strävan att 

undvika onödiga lidanden hos de drabbade kvinnorna. För att skapa en större förståelse för 

kvinnor med PPD behövs vidare forskning för hur kulturella skillnader påverkar kvinnors 

upplevelser och uttryck när de drabbas. Informationen om PPD är undermålig hos svenska 

organisationer och myndigheter, vilket tyder på att denna sjukdom behöver synliggöras mer 

inom vården. 
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BILAGA 1.  THE EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (TRANSLATION - SWEDISH)  

 



 
 

  



 
 

Bilaga 2.  

Översikt av inkluderade artiklar

Författare              Studiens syfte                Typ av studie        Deltagare          Datainsamling               Huvudresultat                      Kvalitet       

Årtal                                                                                          (bortfall)           Analys    

Land

 

Ahmed et. al  
 (2008) 

Kanada 

Att skapa en större 
förståelse för 

migrerande kvinnors 

upplevelser av ppd.  

Kvalitativ 
ansats 

10st, 
(13 st) 

Individuella 
semistrukturerade 

intervjuer,  

 
Glasser & Strauss 

1967 analys. 
 

 Kvinnor upplevde ensamhet på 
grund av bristen av socialt stöd, 

svårigheter att prata med andra 

om på grund av skam för sin 
PPD.    

Hög 

Baines et.al. 
(2012) 
Storbritannien 

Att undersöka 

mödrars 
uppfattning om att 

uppleva PPD samt 

undersöka sambandet 
mellan 

sjukdomsuppfattning, 

depressionens 
omfattning och 

anknytning till barnet. 

Kvantitativ 

Longitudinell 
design 

43 
(0) 

Frågeformulär, 

 
Multipel 
regressionsanalys. 

 82,5 procent (n=35) saknade 

glädje för aktiviteter och nöjen. 
80 procent (n=34) upplevde 

fatigue. Kvinnor som upplevde 

depressiva symtom hade svårare 
att anknyta till barnet. 

Hög 

Bilszta et. al. 
(2010) 
Australien 

Att få en inblick i hur 

kvinnor upplever PPD 
och hur uppfattar 

detta fenomen. 
 

Kvalitativ 
ansats 

40st Intervjuer med 

fokusgrupper,  
 

Tolkande 

fenomenologisk 
analys. 

 Kvinnor beskriver sina 

förväntningar på moderskapet 
och svårigheter som uppstod 

samt stigman och förnekande 

angående diagnosen PPD. 

Hög 

Buultjens &  

Liamputtong 
(2006)  
Australien 
 

Att lyfta de saknade 

rösterna hos kvinnor 

som lider av PPD. 

Kvalitativ 
ansats 

10st Djupgående 

individuella 

semistrukturerade 
intervjuer med 

öppna frågor, 

 
Tema analys. 

 Kvinnor beskriver hur stigma 

och hantering av kraven i 

moderskapet kan vara 
skrämmande vid PPD.  

Hög 

Dennis & 

Moloney 

(2009) 
USA 

Att beskriva leva 

erfarenheter av PPD 

hos kvinnor som bor 
på landsbygden. 

Kvalitativ 
ansats 

5st Individuella 

intervjuer,  

 
Fenomenologisk 

analys. 

 Kvinnor berättar hur de 

förnekade sin PPD, hur de kände 

sig vilsna och isolerad. De 
beskriver även upplevelser av 

utmattning och fatigue. 

Hög 

Edhborg et. al. 
(2011) 
Bangladesh 

Att undersöka 
påverkan av 

depressiva och 

ångestsymtom hos 
kvinnor samt 

anknytning till barnet 

2–3 månader 
postpartum. 

Kvantitativ 
Lonitidunell 

kohortstudie 

671st 
(48) 

Frågeformulär, 

 
SSPS version 16. 

 11 procent(n=72) har depressiva 
symtom samt och 3,4 

procent(n=23) upplevde både 

depressiva och ångestsymtom. 

34,7 procent (n=25) av de 

med depressiva symtom 

hade en dålig relation med 

partner  

Hög 

Hannan 
(2016) 
Storbritannien 
 

 

Att undersöka levda 

erfarenheter av PPD 

hos kvinnor över 30 

år. 

Kvalitativ 
ansats 

4st IPA, djupgående 

intervjuer, 

 
Fenomenologisk 

analys. 

 I resultatet framkommer hur 

kvinnor har strävat efter att bli 

en perfekt mamma men 

upplevelser att de misslyckats 
med modersrollen, skam inför 

andra angående sin diagnos samt 

upplevelser av att känna sig 
“vilse”. 

Hög 



 
 

 

Highet et. al.  

(2014) 
Australien 

Få en insikt i kvinnor 

erfarenheter av PPD 
och ångest. 

Kvalitativ 
ansats 

28st 24 Individuella 

intervjuer varav 
fyra 

telefonintervjuer,  

 
Grounded theory.  

 Kvinnor beskriver svårigheter 

angående livet som förälder, 
isolering och ensamhet, känslor 

av hopplöshet, frustration och en 

känsla av förlust.  

Hög 

Gao et. al. 

(2010)  

Kina  

Att beskriva 

erfarenheter av PPD 

hos förstföderskor i 
Kina. 

Kvalitativ 
ansats 

15st Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer,  
 

Fenomenologisk 

analys. 

 Kvinnor beskriver hur de 

upplevde fysisk och psykisk 

utmattning. Skillnaden på 
förväntningar hur det blev. De 

beskriver också känslan av att 

misslyckas och upplevelsen av 

att vara en dålig mor. 

Hög 

Lea et.al 
(2018) 
England 

Undersöker kvinnors 

erfarenheter av 

självidentifiering av 
PPD och psykiatrins 

roll i behandling av 

kvinnor 

Kvalitativ 
ansats 

6st Individuella/berätt

ande intervjuer,  
 
Innehållsanalys. 

 Kvinnor beskriver om deras 

tankar att de kände att det var 

något som inte stämde med 
deras mående och de upplevde 

att de inte blev inte hörda eller 

sedda av vården.  

Hög 

Leung et.al. 
(2005) 
Hong Kong 

Belysa erfarenheter av 
PPD hos mödrar i 

Hongkong. 

Kvalitativ 
ansats 

11st Djupgående 
intervjuer med 

öppna frågor,  

 
Fenomenologisk 

analys. 

 Kvinnor berättar om gapet 
mellan förväntningar och 

verkligheten, de ifrågasatte sina 

moderskunskaper och kraven av 
vad ett moderskap innehöll samt 

konflikter angående konflikter 

och traditioner. 

Hög 

Mason et.al. 
(2005) 

USA 

Undersöka den levda 
erfarenheten av PPD 

hos en psykiatrisk 

population. 

Kvalitativ 
ansats 

6st Individuella 
intervjuer, 

 
Fenomenologisk 

analys. 

 Kvinnor upplevde psykiska 
påfrestningar såsom 

överväldigande, 

sömnsvårigheter och brist på 
socialt stöd. 

Hög 

Patel et.al. 
(2012) 
Storbritannien 

Undersöka kvinnors 
uppfattning om sin 

sjukdom. 

Kvalitativ 
anats 

 

11st Semistrukturerade 
intervjuer,  

 

Grounded theory. 

 Kvinnor beskriver att 
förväntningarna inte stämde 

överens med verkligheten, de 

klandrade sig själva för 
sjukdomen. De saknade socialt 

stöd och hade svårigheter att 

acceptera sin diagnos. 

Hög 

Slade et.al. 
(2010) 
Storbritannien 

Undersöker PPD 

drabbade kvinnors 

upplevelser av 

identifiering och 
hantering av symtom 

samt accepterandet av 

PPD. 

Kvalitativ 
ansats 

30st 
(9) 

Semistrukturerade 

intervjuer,  

 
Temaanalys. 

 Kvinnor beskriver sina 

erfarenheter om den emotionella 

stressen, förlorad identitet och 

svårigheter att anknyta till 
barnet. 

Hög 

Webster et.al. 
(2010) 
Australien 

Att utvärdera vikten 
av socialt stöd vid 

PPD och kvaliteten i 

livet. 

Kvantitativ 
Prospektiv 

kohortdesign 

216 
(104) 

Frågeformulär, 
 

SPSS version 

17.0. 
 

 Kvinnor med dåligt socialt stöd 
screenade högre på EPDS-

skalan och därmed upplevdes 

depressiva symtom i högre 
grad(p=0,007). 

Hög 

     
 

  

        

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
BILAGA 3. Exempel på analys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Sub-kategori Kategori 

“Some people just stayed 

away... people I expected 

didn't come around… so I 

felt like I didn't had 

anybody” 

Upplevde 

ensamhet när 

människor hon 

trodde skulle 

finnas där, inte 

gjorde det. 

Bristande stöd 

från de hon 

förväntade sig 

få stöd av 

 

Stöd från 

familj och 

vänner 

 

Samspelet med 

omgivningen 

“No, at that time (after 

delivery), they (the doctors) 

didn't ask me anything 

about that (my emotional 

state), they just asked 

questions about the baby 

and my physical recovery 

from the birth.” 

Kvinnan 

upplevde att 

hon blev sedd 

av vården för de 

pratade enbart 

om den fysiska 

delen. 

Avsaknad av 

förståelse för 

hennes 

psykiska 

mående från 

vårdens sida 

Det 

professionella 

stödet 

Samspelet med 

omgivningen 

 

“My biggest concern is that 

people will think I´m crazy 

or that I´m not normal and 

then they´re going to come 

to the conclusion that I´m 

not able to take care of my 

child and they’re going to 

take my child from me. 

That’s the biggest reason 

why I didn’t go to seek any 

kind of help.” 

 

Oro för att 

barnet ska 

omhändertas på 

grund sitt 

psykiska 

mående, som 

hindrade 

kvinnan från att 

söka hjälp. 

Rädsla för 

stigmatisering 
Rädsla Självstigmatiseringens 

påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 


