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Abstrakt 

 
 

Bakgrund: Postpartum depression är lika vanligt förekommande som att drabbas 

av depression under något skede i livet men kan vara svår att upptäcka. Tillståndet 

framkallar ett lidande hos kvinnan och leder till en enorm belastning för anhöriga. 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av postpartum depression ur kvinnans 

perspektiv. Metod: Tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har 

analyserats och sammanställts till en litteraturöversikt. Resultat: Sex teman 

identifierades; rädsla, skuld, misslyckande, förväntningar och besvikelse, 

ensamhet och fångad i situationen som ledde till att kvinnorna förlorade 

kontrollen. Diskussion: Det är viktigt att sjuksköterskan känner till hur kvinnor 

med PPD känner sig för att kunna bemöta dem och ge dem bästa möjliga vård. 

Gravida kvinnor behöver mer undervisning i det här området för att kunna känna 

igen tillståndet. Stöd från omgivningen är betydelsefullt för mödrar genomgår 

PPD. Slutsats: Vidare forskning på det här området för att kunna anpassa 

bemötande och för att kunna individualisera omvårdnaden för kvinnan, barnet 

samt närstående.  

 

 

 
Nyckelord: kvinnor, litteraturöversikt, mödrars upplevelser, postpartumdepression, 

upplevelser. 
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BAKGRUND 

Depressionssjukdomar är bland de främsta orsakerna till psykisk ohälsa och arbetsoförmåga i 

världen. Under de senaste åren har tillståndet ökat (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2004, s 15-16). Tillståndet framkallar ohälsa och förorsakar bland annat 

lidande hos individen och leder till en enorm belastning för anhöriga. Termen depression 

blandas in i flera olika sammanhang som kan ha flera olika betydelser. Ordet beskriver inte 

enbart en psykisk åkomma utan representerar även en normal emotion (Åsberg & Mårtensson, 

2009, s.305).  

Depression efter förlossning är lika vanligt förekommande som att drabbas av en depression 

under något skede i livet (Jämtlands landsting, vårdprogram [JLL], 2011). Antalet som 

drabbas är ungefär 13 % och tillståndet är lika stort i Sverige som i andra västländer. 

(Wickberg & Hwang, 2003, s. 7). Kvinnan löper högre risk att utveckla psykisk ohälsa i 

samband med barnafödande. Oddsen att insjukna är tre gånger högre under de första 

månaderna efter att ha fött barn (JLL, 2011).  

En del mödrar poängterar att de är motvilliga till att tala öppet kring sina känslor till följd av 

stigma och skam. Stigma är även en av orsakerna till att kvinnorna har svårt att erkänna sitt 

tillstånd (McCarthy & McMahon, 2007). En studie framställd av Hall och Wittkowski (2006) 

visar att några av mödrarna hade höga krav på sig själva. Några kvinnor uttryckte att allt de 

gjorde skulle vara perfekt eftersom att de var i behov av att bevisa för omvärlden att de är 

kapabla till att klara av sin situation.  

Förlossningsdepression är indelad i tre stadier; baby blues, PPD och postpartum psykos. Efter 

förlossningen upplever majoriteten av kvinnorna en ökad instabilitet och nedstämdhet. De 

gångerna tillståndet uppstår utan komplikationer benämns det ”blues” och kvinnan drabbas 

mestadels tre till fem dagar efter förlossningen (JLL, 2011). Karakteristisk för postpartum 

psykos är hallucinationer, vanföreställningar, agitation och sömnsvårigheter. Tillståndet 

representerar en psykiatrisk nödsituation då både modern och barnet är i en allvarlig fara för 

skada (Maeve, 2002, s.747).  
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Definition av PPD 

Postpartum depression framträder inom fyra veckor efter en förlossning (American Psyciatric 

Association, 2002, s. 149). Karakteristiskt för en PPD är att mamman har svårigheter att 

känna igen sig själv och kvinnan överfylls av känslor av att inte räcka till som mamma. 

Symtombilden är ungefär den samma som vid en vanlig depression. Individen drabbas av ett 

sänkt stämningsläge, förlust av intresse, viktnedgång eller viktökning, sömnsvårigheter eller 

ökat behov av sömn, psykisk oro, trötthet, känsla av att känna sig värdelös, skuld, 

koncentrationssvårigheter och suicidtankar. För att klassificeras som en depression ska minst 

fem av kriterierna uppfyllas enligt DSM-IV och tillståndet ska ha varat i minst två veckor 

samt ha en negativ påverkan på den drabbades vardag (Wickberg & Hwang, 2003, s.15 -19).  

Riskfaktorer 

Kvinnor som är sårbara, blivit utsatta för traumatiska händelser eller lider av vardagsstress 

löper en högre risk att utveckla en depression i samband med förlossningen. Avgörande för 

om kvinnan drabbas eller inte har att göra med vilket stöd kvinnan får utifrån sin omgivning 

samt vilka resurser som finns att erbjuda (Wickberg & Hwang, 2003, s. 7). Låg inkomst, låg 

utbildning och även att genomgå ett kejsarsnitt var faktorer som bidrog till PPD (Benoit, 

Westfall, Treloar, Phillips & Jansson, 2007). Enligt McCartney och McMahon (2007) ansåg 

kvinnorna att motivet till deras depression var ett samspel mellan olika faktorer som 

hormoner, personliga förhållanden, förlossningskomplikationer, steget till moderskap, 

omvårdnad av barnet och även stress i det nuvarande livet.  

Wickberg och Hwang (2003, s. 11) tar upp att en av faktorerna till att mödrar hamnar i en 

depression är brist på stöd och de känner sig inte redo inför den kommande utmaningen som 

innebär att vara förälder. Av tio mödrar som deltog i en studie framställd utav Hanley och 

Long (2005) var det åtta av dem som erkände att de hade för lite kunskap om PPD. En av 

anledningarna till att en del av kvinnorna hade en aning om att tillståndet existerade var 

eftersom att några av dem hade haft en anhörig som befunnit sig i samma situation. Kunskap 

och information som ges av vårdpersonal under graviditeten är svår att ta in eftersom att det 

blir komplicerat att hålla koll på allt som sägs. Vidare lyfter McCarthy & McMahon (2007) 

fram att mödrarna upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap om PPD innan de fick 

sin diagnos.  
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Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS)  

För att upptäcka depressiva symtom hos kvinnor som nyligen har fött barn används the 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som är framställd av John Cox och hans 

kollegor (1987). EPDS är en självskattningsskala som består av tio påståenden där kvinnan 

ombes att stryka under det svar som närmast motsvarar hur hon har känt sig under de senaste 

sju dagarna (Wickberg & Hwang, 2003, s.37). Cox, Holden och Sagovsky (1987) menar att 

genom att använda självskattningen kan  86% av kvinnorna som är deprimerade upptäckas. 

Wickberg och Hwang (2003, s. 38) tar upp att det rekommenderande gränsvärdet som visar 

att kvinnan lider av en depression ligger på tolv poäng och däröver bör fortsatt bedömning 

göras.  

Problemformulering 

I en studie gjord utav McGarry, Kim, Sheng, Egger och Baksh (2009) framkom det att ingen 

av de mödrar som led av PPD sökte hjälp hos en läkare, sjuksköterska eller annan 

vårdpersonal. PPD är ett dolt problem och det finns en risk att nyblivna mödrars 

depressionstecken ignoreras (Wickberg & Hwang, 2003, s. 13). PPD stör den känslomässiga 

anknytningen mellan mor och barn (JLL, 2011). Därför anser författarna att det är 

betydelsefullt att belysa det här området. Som sjuksköterskor ska vi främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande, detta lyfts fram i ICNs etiska kod för 

sjuksköterskor (2007). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att tillgodose patienters basala och specifika omvårdnadsbehov, 

såväl fysiska, psykiska och sociala. Främst är det barnmorskor och distriktsjuksköterskor som 

kommer i kontakt med den här patientgruppen men det finns en chans att sjuksköterskor vid 

något tillfälle i sitt yrkesliv kan stöta på dessa kvinnor. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

skapar sig en större förståelse och kunskap om tillståndet för att i ett tidigt skede kunna 

identifiera symtom och fånga upp de kvinnor som är i riskzonen samt att undervisa kvinnan 

hur hon kan känna igen tecken på PPD. Att upptäcka PPD i ett tidigt stadium är betydelsefullt 

för att förhindra insjuknande i t.ex. postpartum psykos. Genom att sjuksköterskan får en 

uppfattning av kvinnans upplevelser av sitt tillstånd blir det lättare att förstå hur hon känner 

sig och därmed kunna anpassa omvårdnaden. 

 

 

 

 

 



 

 

 4 
 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av postpartum depression ur 

kvinnans perspektiv.  

METOD 

Design 

Studien är utformad som en litteraturöversikt. Enligt Segesten (2012, s.100) är en 

litteraturöversikt en modell som kan beskriva kunskapsläget inom ett visst forskningsområde. 

Författarna bestämmer sig för ett ämne som de är intresserade av för att sedan söka 

vetenskapliga artiklar, analysera och göra en sammanställning av materialet för att få en 

inblick i hur kunskapsläget ser ut. Polit och Beck (2012, s.732) tar upp att en litteraturöversikt 

är en sammanställning av forskning på ett ämne av intresse där ett forskningsproblem sätts i 

ett sammanhang.  

Litteratursökning 

Litteraturöversikten framställdes genom att söka vetenskapliga artiklar. Databaserna Cinahl 

(databas inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi) PubMed (databas som täcker 

medicien, odontologi och omvårdnad) samt PsycINFO (databas inom psykiatri och 

närbelägna områden) användes för att få fram de artiklar som ingår i uppsatsen. 

Artikelsökningen utfördes mellan den 23:e januari och den första februari 2013.  

Fritextsökning gjordes i samtliga databaser och innebär att man inte använder sig av sökord 

från databasernas ämnesordregister (Willman, 2011, s.180). I Cinahl gjordes två olika 

sökningar. I den första sökningen användes fritextsökning där orden Postpartum depression 

och mothers experience användes. I den andra sökningen användes fritextsökning med 

sökorden Postpartum depression, experiences och women. Fritextsökning gjordes i PsycINFO 

och sökorden som användes var Postpartum depression, experience och nursing.  I PubMed 

användes MeSH-termer  Depression, Postpartum, nursing och  psychology. 

Avgränsningar gjordes i samtliga databaser. I Cinahl valde författarna att använda sig av 

begränsningarna 10 år, artiklar skrivna på engelska och även att de skulle vara Peer 

Reviewed. Peer reviewed innebär att artiklarna söktes enbart ur vetenskapliga tidskrifter 

(Friberg, 2006, s. 66). I PsycINFO var begränsningarna peer reviewed, english language, 

adulthood och female (se tabell 2). 
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Inklusionskriterier och exklutionskriterier 

I litteraturöversikten var målet att inkludera de artiklar som svarar mot studiens syfte, det vill 

säga artiklar som nämner kvinnans upplevelser av postpartum depression. Fokuset låg på 

mödrar som antingen genomgått en behandling eller befinner sig under pågående vård. 

Kriterierna för resultatartiklar var att de ska vara skrivna på engelska och har publicerats 

mellan år 2002-2012, blivit godkända av en etisk kommitté samt vara orginalartiklar.  

Författarna har valt att exkludera artiklar som inte ansågs vara relevanta för studiens syfte och 

de artiklar som hade låg vetenskaplig kvalité enligt granskningsmallen som är framställd av 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], (2012). 

 

Urval och kvalitetsgranskning 
 

Artiklar som valdes ut att kvalitetsgranskas granskades med hjälp av SBU (2012) 

-granskningsmall för kvalitativa studier med fokus på patientupplevelser (se bilaga 2). Mallen 

har valts ut för att den ansågs passande till litteraturöversikten. Granskningsmallen består utav 

frågor. Till varje del finns kommentarer, som bidrar till att det blir lättare för författaren att 

reflektera kring frågorna.  Tre steg har gjorts för val av resultatartiklar. – Till att börja med har 

vetenskapliga artiklar sökts genom att använda relevanta sökord i databaserna. Alla titlar 

lästes och de som uppfattades passade till syftet valdes. – Abstrakten lästes på de artiklar som 

hade passade titlarna, de abstrakt som inte var relevanta förkastades. – I det tredje steget blev 

artiklarna djupare granskade. De som svarade mot studiens syfte, levde upp till 

inklusionskriterierna samt uppfyllde 15 Ja av 21 Ja som fick medelhög kvalitet och 18 Ja av 

21 Ja som fick högkvalité enligt SBU:s granskningsmall valdes att ha med i resultatdelen. De 

artiklar som redan valts och förekom i andra sökningar förkastades som dubbletter. De var 

tolv artiklar som svarade på dessa kriterier och är med i litteraturöversiktens resultat (se tabell 

2). Målet var att ha med artiklar som är accepterade av en etisk kommitté, varav alla förutom 

en uppfyllde detta kriteriet och det upptäcktes när artiklarna granskades. En annan sak som 

visade sig i den här fasen var att en artikel från år 1992 kom vidare till det här steget. Den 

artikeln har ändå inkluderats i studien eftersom den anses vara relevant då den visar liknade 

resultat som övriga artiklar vilket författarna anser är till en fördel då det stärker studiens 

resultat.  
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Tabell 1. Databassökningar 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

Cinahl 10 år, english 

language, peer  

reviewed 

Postpartum depression AND 

mothers experience 

96 78* 

12** 

2**** 

4 

 

Cinahl 10 år, english 

language, peer 

reviewed 

Postpartum depression AND 

experiences AND women 

86 67* 

8** 

3*** 

2**** 

6 

 

PsycINFO Peer reviewed, 

english language, 

adulthood, female 

Postpartum depression AND 

experience AND nursing 

80 64* 

9** 

2*** 

3**** 

2 

 

PubMed 10 år, English 

language, female 

Depression, 

Postpartum/nursing [Mesh] 

AND Depression, 

Postpartum/psychology 

[Mesh]  

41 30* 

10** 

1*** 

 

*Förkastade efter lästa titlar **Förkastade efter lästa abstrakt ***Förkastade efter dubbletter  

**** Förkastade på grund av låg kvalitet 

Analys 

Det var tolv artiklar som bearbetades. Analysarbetet har framställts genom en rörelse från 

helhet till delar till en ny helhet ur ett induktivt perspektiv med inspiration av Friberg (2012, s. 

127-129) för att skapa teman. Datamaterial kan bearbetas induktivt d.v.s. utifrån helheten av 

datamaterialet. När det gäller bearbetning utifrån helheten är tematisering en vanlig 

analysmetod (Carlsson, 2012, s. 46). Alla artiklars resultat har översatts till svenska för att få 

en bättre förståelse av innehållet och för att minska risken för feltolkning. 

 

Analysförfarandet började med att författarna noggrant läste igenom varje enskild studie flera 

gånger och sedan diskuterades resultatet i artiklarna. Meningsbärande enheter ur varje resultat 

togs ut som ansågs svara mot litteraturöversiktens syfte. Likheter och skillnader mellan de 

olika meningarna identifierades. Materielet som hade likheter färgkodades i samma färg för 

att lättare kunna jobba med och fördes samman till subteman som sedan skapade nya 

övergripande teman. De nya teman som analyserades fram blev rädsla, skuld, misslyckande, 
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ensamhet, förväntningar, besvikelse och fångad i situationen. Exempel på analysförfarandet 

visas i tabell 2. Känslan förlust av kontroll tolkades fram av författarna genom de nya teman 

och blev huvudresultatet.  

Tabell. 2. Exempel på analysförförande. 

Meningsbärande 

enhet 

Översatt 

meningsenhet 

Subtema Tema Huvudresultat 

” The majority of 

participants felt 

trapped by their 

depression, which they 

could not escape” 

(Chan et al. 2002, s. 

574) 

Majoriteten av 

deltagarna kände sig 

fångade av sin 

depression, som de 

inte kunde fly ifrån. 

En liten förmåga 

att påverka sin 

situation eller att 

fly ifrån den 

 

Fångad i 

situationen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förlust av kontroll 
”Although the mothers 

in the study expressed 

no intent to physically 

harm their baby, six of 

the participants 

reported a fear that 

they could “snap” and 

hurt their child”(Hall, 

2006, s. 258) 

Även om mödrarna 

inte hade uttryckt att 

fysiskt skada sitt 

barn så rapporterade 

sex av deltagarna att 

de kände rädsla för 

att de kunde 

”knäppa” till barnet 

och skada det. 

Att var rädda för 

att skada sitt barn 

 

Rädsla 

 

Etiska överväganden 
 

Det är av stor betydelse att ha etiska överväganden i åtanke när en litteraturöversikt ska 

skrivas. Att välja studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté är betydelsefullt. Det är 

oetiskt att enbart lägga fram de artiklar som gynnar forskarens egen åsikt därför är det viktigt 

att presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 70). Ingen egen åsikt framkom i resultatet. Målet var att ha med studier 

som har blivit godkända av en etisk kommitté, varav alla utom en uppfyllde detta. Citaten 

som finns med i studien är ordagrant presenterade och förtydligar artiklarnas ursprungliga 

resultat. 
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RESULTAT 
Genom analysen fick författarna fram sex olika teman; rädsla, skuld, misslyckande, 

förväntningar och besvikelse, ensamhet och att vara fångad i sin situation som sammanställts 

till huvudresultatet förlust av kontroll (se figur 1). 

 

Figur 1. Resultatöversikt 

 

 

 

FÖRLUST AV KONTROLL 

Författarna till litteraturöversikten har tolkat huvudresultatet till förlust av kontroll. Genom att 

ha analyserat och sammanställt materielet uppfattas det att kvinnor som drabbas av PPD 

upplever att de förlorar sin identitet och kontrollen över sig själva. Författarna anser att det är 

många olika upplevelser som påverkar den förlorade kontrollen och de presenteras i resultatet. 

Rädsla  

Rädsla och ångest över att något fruktansvärt skulle hända deras barn var vanligt 

förekommande hos en del kvinnor. En situation som kunde uppstå var att mödrarna upplevde 

sig höra barnet gråta men när de kom till platsen låg barnet och sov (Chan, Levy, Chung & 

Lee, 2002). Mödrarna var rädda för att skada sitt barn då de ansåg att de inte var kapabla till 

att få barnet att sluta gråta (Beck, 1992; Barr & Beck, 2008; Chan et al., 2002; Ugarriza, 

2002). Tankar om att kasta sitt barn ut från ballkongen eller avsiktligt låta barnet falla ner på 

golvet förekom (Barr & Beck, 2008; Ugarriza, 2002). Detta ledde till att kvinnorna drabbades 

av chock, skuld och skam (Ugarriza, 2002). Resultatet i undersökningen gjord utav Beck 

Förlust 
av 

kontroll 
Rädsla 

Skuld 

Miss-
lyckande 

Förväntningar 
och 

besvikelse 

Ensamhet 

Fångad i 
situationen 
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(1992) påvisade att det fanns en stark känsla av rädsla bland mödrarna då de kände sig oroliga 

över att de inte skulle återfå sitt normala tillstånd i framtiden.  

Panik och rädsla över att avslöja för omgivningen den smärta de led av var vanliga känslor 

som framkom hos mödrarna. De fruktade över att tala öppet kring sin situation för 

vårdpersonalen (Barr & Beck, 2008; Williamson & McCutcheon, 2007). Kvinnorna var rädda 

över att dela med sig av sina tankar av den orsaken att konsekvenserna kunde bli att barnet 

omhändertogs (Barr & Beck, 2008). Ugarriza (2002) rapporterade i sin studie att mödrarna 

upplevde att en av faktorerna till att de inte erkänner sin situation är rädslan över att förlora 

sitt barn. Kvinnorna led även av sömnproblem till följd av rädsla över att något skulle hända 

deras barn. Hall (2006) påvisade i sin studie att svårigheten för mödrarna att erkänna sin 

depression för professionella yrkeskategorier samt besvär att fylla i rätt på EPDS 

skattningsskala beror på rädslan kvinnorna upplever. De fruktade att de skulle läggas in på en 

psykiatrisk avdelning, låsas in eller att barnet skulle omhändertas. En av deltagarna i studien 

uttrycker:    

”I didn’t respond to the Edinburg scale honestly… because I was scared what (the 

health visitor) would say. I was worried. I thought the baby would get taken off 

me. It wasn’t until… I’d just had enough and I phoned up the health visitor. I said 

I need to see you, I think I need to be admitted in to a psychiatric unit.” (Hall, 

2006, p. 257) 

 

En annan faktor till rädsla var att kvinnorna upplevde att de inte var kapabla till att skydda sitt 

barn. De oroade sig över att barnet inte skulle älska dem i framtiden då de kände att de skadat 

barnet både psykiskt och fysiskt (Hall, 2006). 

Bilszta, Ericksen, Buist och Milgrom (2010) redovisade att återkommande kommentarer från 

kvinnorna i deras studie var att de upplevde att rädslan som de kände oftast orsakats av de 

krav som omgivningen ställer på dem som mödrar. Att de förväntas vara starka och 

organiserade individer. Vidare påvisar Beck (1992) i sin studie att mödrar med PPD upplever 

att omgiviningen ser på dem som förfärliga mödrar. Hall (2006) visar i sin undersökning att 

grunden för kvinnors föreställningar och känslor kring att vara en dålig mamma kommer från 

deras uppfattningar om hur andra individer ser på dem.   

Skuld 

Vidare i Chan et al. (2002) samt Williamson och McCutcheon (2007) visade det sig att under 

sin depressiva period drabbades mödrarna av en låg självkänsla. De upplevde att de inte var 

kapabla till att vårda sitt egna barn. Detta bidrog till att de upplevde en stor skuld. 
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En del av kvinnorna upplevde skuld i hög grad över sin depression. En av anledningarna var 

att de ansåg sig inte ha något särskilt motiv till sitt tillstånd eftersom att de hade ett friskt barn 

(Hall, 2006).  

Bilszta et al. (2010) lyfter fram i sitt resultat att mödrarna upplevde att de hade höga krav på 

sig själva och från omgivningen, bland annat om hur en mamma förväntas att vara. När de 

inte hade förmågan att leva upp till de krav som ställdes drabbades de av känslor som skuld, 

misslyckande och känslan av att vara en usel mamma. Samma resultat visar sig i studien gjord 

av Edhborg, Friberg, Lundh och Widström (2005) som dessutom visade att mödrarna som 

inte omedelbart upplevde känslor som kärlek och omvårdnad för sitt barn vid födelsen 

uttryckte ångest och skuld i hög grad. Tre månader efter förlossning var det ingen signifikant 

skillnad i kvinnans känslor av skuld utan de anklagade sig själva för att vara en dålig mamma. 

Skuldkänslor var vanligt förekommande hos mödrar i studien framställd av Beck (1992) då de 

ansåg sig inte kunna ge sitt barn den kärlek som det var i behov av. Några av kvinnorna som 

deltog hade övervägt att göra sitt barn illa. När deltagarna fick dessa känslor drabbades de av 

stor skuld av att de tänkt tanken. En av kvinnorna uttrycker: 

”Many times I would be on the verge of throwing my son at my husband. I felt 

such tremendous guilt that I just wanted to hurt myself.” (Beck, 1992, p. 169) 

Misslyckande 

De flesta kvinnor var överväldigad av kraftiga känslor av sorg, misslyckande, skuld och 

förväntningar. Mödrarna kämpade med sitt liv relaterat till dem själva, till barnet och till sin 

partner (Edhborg et al., 2005). Kvinnorna upplevde sig själva som misslyckade individer och 

de tog även förgivet att de skulle misslyckas med sin modersroll (Beck, 1992; Bilszta et al., 

2010). Mödrarna kände sig rädda och oroade sig över att omgivningen skulle se dem som 

misslyckade mammor (Bilszta et al., 2010).  

Hall (2006) och Leung, Arthur och Martinson (2004) visar i sina studier att den vanligaste 

känslan hos deltagarna var att de upplevde sig själva vara värdelösa mödrar. De uppfattade sig 

som inkapabla till att ta hand om sitt barn och ansåg att andra personer kunde utföra ett bättre 

jobb. Vidare påvisar Hall (2006) även att kvinnorna anklagade sig själva om barnet råkade illa 

ut. De kände att de misslyckades när det kom till omvårdnad av barnet.  

Leung et al. (2004) påvisar även att mödrarna plågades av en stark känsla av frustration och 

de uttryckte svårigheter att utföra uppgifter i omvårdnaden av barnet som exempelvis byta 

blöja eller förebereda maten.   

I en studie utförd av Gao, Chan, You och Li (2010) upplevde mödrarna att de hade otillräcklig 

kunskap i omvårdnad av barn. De uttryckte svårigheter i att avgöra om barnet var sjukt eller 
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sovit dåligt. Detta ledde till att kvinnorna fylldes med känslor av misslyckande. En av 

kvinnorna uttrycker:  

”I have read a lot of books on how to take care of babies. However, it makes me 

even more anxious. When my baby cries more at night I worry whether she is sick, 

because books say that babies cry because they might be sick. I am not a doctor. I 

know very little about the illness of babies, and feel anxious and useless.” ( Gao et 

al., 2010, p. 307) 

Förväntningar och besvikelse  

I resultatet av Bilszta et al. (2010) och Hall (2006) visade det sig att kvinnorna upplevde en 

enorm skillnad i hur de hade förväntat sig livet som mamma och hur det faktiskt såg ut. 

Glädjen som mödrarna kände i början av födseln tinade hastigt bort när de fick åka hem från 

sjukhuset. Under sin graviditet räknade kvinnorna med att modersrollen skulle vara 

okomplicerad och att de automatiskt skulle begripa hur de skulle ta hand om ett barn. De 

flesta förväntade sig att de skulle älska livet som mamma med tanken på att omgivningen 

oftast lyfter fram det positiva med att vara förälder. Detta ledde till att kvinnorna drabbades av 

skuldkänslor och besvikelse eftersom att de inte levde upp till vad som förväntades. Liknande 

resultat visade sig i studien gjord utav Haga, Lynne, Slinning och Kraft (2011). De lyfter även 

fram att deltagarna som hade ett högre behov av kontroll hade vidtagit flera åtgärden för att 

säkerställa att graviditeten skulle gå som planerat. De hade lagt ner mer tid på att förbereda 

sig för praktiska frågor i anknytning till förlossningen. Kvinnorna som hade höga 

förväntningar på förlossningen och tiden efter var de som blev mest besvikna. En del av 

deltagarna var mer realistiska i frågan om vad kvinnan ska förvänta sig av moderskapet och 

tiden efter förlossningen. Samtidigt som det även fanns de som inte hade några speciella 

förväntningar på tiden efter födseln. Det här resultatet stöds då Buultjens och Liamputtong 

(2006) kom fram till att mödrarna antog att tiden efter födseln skulle bli en spännande och 

lycklig tid, samtidigt som några av kvinnorna insåg redan innan födseln att det skulle innebära 

en svår tid men de kunde inte avgöra i vilken svårighetsgrad. En av deltagarna uttrycker:  

 

” I guess I thought motherhood would be a really happy time… there is that 

picture that the Huggies add paints where it is all warm and furry… and it´s not. I 

guess for that reason I was let down by those expectations…” (Buultjens & 

Liamputtong, 2006, p. 80) 

 

De kvinnor som hade ett högre behov av kontroll upplevde att PPD innebar mer oförutsägbara 

och utmanande uppgifter som inte var lätta att handskas med. Mödrarna var vana att ha 

kontroll över flera aspekter i deras liv. Detta ledde till att de kände sig stressade och 
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deprimerade (Haga et al., 2011).  Edhborg et al. (2005) visar vidare i sin studie att mödrarna 

upplevde att de hade förändrats som individer samt att de inte kände igen sig själva 

emotionellt. De var överraskade och förvirrade över situationen de befann sig i. När de 

tidigare hade varit positiva och lyckliga kvinnor var det en chock för dem när de var i den 

depressiva perioden. Mödrarna var då negativa och hade svårt att se ljust på framtiden. Leung 

et al. (2004) påpekade att några av mödrarna var fast i en svacka mellan verklighet och 

förväntningar. Vid flera tillfällen så krockade verklighetsupplevelser med den ursprungliga 

förväntningen man hade. Detta bidrog till att kvinnorna kände sig frustrerade, förlorade och 

förstörda. 

Ensamhet 

Majoriteten av mödrarna upplevde att respektive partner utgjorde ett stöd för dem. Däremot 

kände de att partnern inte förstod sig på deras situation. Kvinnorna uttryckte en kraftig 

förvåning då partnern saknade kunskap i omvårdnaden av barnet. En bidragande faktor till 

kvinnornas ensamhet var att partnern var tvungen att arbeta och det ledde till att modern får 

spendera mer tid ensam med barnet.  En av kvinnorna uttrycker: ”I felt like a single parent” 

(Ugarriza, 2002, p. 231). 

Studien framställd av Leung et al. (2004) visar att mödrarna upplevde en stark känsla av 

ensamhet samt hjälplöshet. De tvingades att handskas med de nya utmaningarna som ingår i 

modersrollen utan stöd eftersom partnern var tvungen att ta ansvar för familjens ekonomi, sitt 

arbete och andra vardagsproblem. Vidare visar Beck (1992) liknande resultat där kvinnorna 

uttryckte sig att de utvecklade en outhärdlig ensamhet. De ansåg att ingen annan förstod deras 

situation. Kvinnorna nämnde att de försökte att förklara sitt tillstånd till sin make, 

familjemedlemmar och även vänner, utan något resultat. Istället fick de höra att de inte har 

något särskild anledning till sitt tillstånd då de har ett friskt barn och även en make som älskar 

dem. Mödrarna plågades i sin ensamhet och uppgav även att de kände sig fångade. De såg 

ingen utväg ur den förfärliga situationen de gick igenom. 

Fångade i situationen 

Kvinnor med PPD kände sig fångade i sitt tillstånd, speciellt när depressionen var som 

svårast. De upplevde att de hade en liten förmåga att påverka sin situation eller att fly ifrån 

den. Oftast såg de ingen annan utväg än att ta till drastiska handlingar, så som suicid, 

barnamord eller mord (Williamson & McCutcheon, 2007). 
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En del mödrar upplevde att de kände sig fångade i sin situation och hade en önskan av att fly. 

Självmordstankar var erkända hos några av deltagarna (Barr & Beck, 2008; Chan et al., 2002; 

Hall, 2006). Kvinnorna kände att de inte kunde få någon hjälp av omgivningen och de 

uttryckte hopplöshet i att ta sig ut ur situationen. En kvinna medgav att hon känt sig manad att 

kasta sig ut genom fönstret med barnet i famnen men kärleken till barnet hade stoppat 

kvinnan till att utföra handlingen. En annan av deltagarna uttrycker:” I could not see any light 

in the future. There is no one helping me. I lost hope at that time” (Chan et al., 2002, p.574). 

Beck (1992) påvisade i sin studie att kvinnorna upplevde att de inte kunde styra över sina 

känslor. Att förlora kontrollen var permanent på alla aspekter i kvinnornas liv. Tvångstankar 

var vanligt förekommande vilket bidrog till att de kände sig psykiskt instabila till följd av att 

inte ha makt över sina tankar. De kunde inte stoppa dem. Mödrarna fann denna brist av 

kontroll väldigt svårt att acceptera. Trots att de desperat ville ta sig ut ur smärtan, hade de 

ingen kontroll och de kände sig fast i sin depression. En av deltagarna uttrycker: 

 

”I had no control and that was the scary thing. I felt trapped. I felt like there was 

absolutely no way out of this hell. There horrible feelings weren’t going to leave 

no matter how hard I tried.”(Beck, 1992, p. 169) 

 

Kvinnorna upplevde stark ångest, panik och frustration samt förlust av kontroll i sin PPD 

period. Majoriteten av kvinnorna menade att de var utmattade, förvirrade och kände att de 

hade flera saker de skulle ta tag i men varken tiden eller orken fanns där (Chan et al., 2002; 

Williamson & McCutcheon, 2007). I Chan et al. (2002) nämner de att deltagarna ofta känslan 

av förlust av kontroll över deras känslor och beteende. En kvinna i studien uttrycker:  

 

” I suffered greatly. I could not control my emotions and behaviour. I have no 

idea of how to solve the problem. In the past, I was so full of confidence, but at 

that time I lost all my ability to cope.” (Chan et al., 2002, p. 574) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt var syftet att belysa upplevelsen av PPD ur kvinnans perspektiv. I 

resultatet har alla artiklar (n=12) en kvalitativ ansats vilket innebär att forskarna fokuserar på 

att tolka och skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden 
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(Forsberg & Wengström, 2013, s. 54). Inga kvantitativa artiklar har uteslutit men eftersom 

syftet var att belysa kvinnans upplevelse blev det kvalitiativa artiklar med i resultatet.  

Att kvantitativa artiklar inte är med kan leda till  att man har gått miste om hur vanligt det är 

att kvinnan upplever dessa känslor.  

 

En brist i litteratursökningen var att författarna sökte artiklar som hade engelsk text (eftersom 

det är det ända språk de kan förutom svenska). Begränsningar som författarna hade var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2002-2012 för att få sådan ny forskning som 

möjligt. Det finns en risk att vi har missat forskning som gjorts innan tidsperioden. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013, s. 116) är studiens publiceringsår viktig på grund av att den 

ger den senaste forskning inom ämnet.  I databasen PsycINFO var begränsningarna att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade, gjorda på vuxna 

kvinnor. Dessa avgränsningar gjordes eftersom att det ansågs relevanta för att få färre artiklar 

och som dessutom koncentrerar sig mer på det valda ämnet då fokus skulle ligga på kvinnans 

upplevda känslor av sitt tillstånd.  Dock fanns ingen tidsbegränsning för att se om det fanns 

forskning innan tidsbegränsningen som var bra och relevant till resultatet i vår rapport. 

Artikeln The Lived Experience of Postpartum Depression: A phenomenological study från 

1992 som är skriven av Beck hittades då. Artikeln ansågs vara hög på kvalitetsbedömningen, 

svarar väldigt bra till litteraturöversiktens syfte och författaren är en mycket känd forskare 

inom ämnet. På dessa grunder har författarna valt att ha med artikeln i resultatet även att den 

inte uppfyllde en av inklusionskriterierna. En annan inklusionskriterie var att alla 

resultatartiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté. Alla utom en uppfyllde detta. 

Artikeln valdes att ha med ändå för att den styrker resultatet. Författarna har haft ett etiskt 

tänkande när artikeln lästes och genom deras synsätt på etik ansåg de att den kunde tas med.   

 

När sökningen i Pubmed gjordes ansåg författarna att inga atiklar gick vidare till djupare 

granskning. Sökordet som användes var postpartum depression och de alternativa termerna 

”nursing” och ”psykological” togs med som Mesh-termer (ämnesord) vilket tycktes passa in i 

ämnet. Sökningen har gjorts om fler gånger för att kontrollera sökningsfel men samma 

resultat kom upp.   

 

Författarna har använt sig av SBU:s granskningsmall (bilaga 2.) för kvalitetsgranskning. 

Eftersom att bara kvalitativa artiklar kom fram i sökningen och patientperspektiv var syftet i 
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litteraturöversikten tyckte författarna att denna mall relevant. Det fanns även stödhjälps frågor 

till mallen som gjorde det lättar att sätta kvalitetsgrad. 

 

Artiklarna i resultatet är från olika länder vilket kan ses som en svaghet vid överförbarheten 

till svensk sjukvård eftersom att sjukvården ser olika ut beroende på vart i världen man 

befinner sig. Vi har ändå valt att inkludera studier gjorda i dessa länder eftersom att vi vill 

belysa postpartum depressionens upplevelser och vad kvinnorna tar upp när de blir 

intervjuade.  Dessutom anser vi att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och sjuksköterskor 

möter patienter med olika kulturer, därför kan det vara viktigt att lyfta fram olika upplevelser 

beroende på vilken kultur patienten har. En åsikt är att PPD upplevs individuellt och är olika 

från individ till individ. Vi vet inte vilka resurser som finns att tillgå till de kvinnor som 

drabbas av PPD i andra länder, men vi reflekterar över att  Amerika, England, Australien, 

Norge har en västerländsk kultur och har en sjukvård som liknar Sverige. I Hong Kong och 

Kina kan det finnas ett annat synsätt på hur man behandlar och bemöter dessa kvinnor i 

sjukvården.  

 

Analysförfarandet har gjorts med inspiration av Friberg (2012, s. 127-129) som beskriver fem 

olika steg för att få fram teman. Vi upplevde att dessa steg var relevanta och tydliga för att få 

fram ett resultat till vår litteraturöversikt. 

I den här litterataröversikten har författarna använt sig utav ett induktivt arbetssätt. I kvalitativ 

forskning betonas förståelserna av människans upplevelse av till exempel ett fenomen i sitt 

samanhang. Forskaren använder ett induktivt arbetsätt, vilket innebär att data sammanförs till 

allmänna principer som kan leda till utveckling av en teori om ett fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 54-56).  

Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utgår från teorier och priniciper som baseras på 

objektivitet (Forsberg & Wengström, 2013, s. 53). Om vi hade använt ett deduktivt arbetssätt 

hade vi startat med en hypotesformulering; att kvinnor med postpartum depression skulle 

uppleva känslor som tex. Sorg och misslyckande och sedan samlat in data för att bevisa denna 

hypotes.  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av postpartum depression ur 

kvinnans perspektiv. Det mest centrala resultatet i den här studien är att mödrar med PPD 
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upplevde rädsla, skuld, misslyckande, ensamhet och ångest. Många av kvinnorna drabbades 

av en chock när de befann sig i modersrollen. De hade förväntat sig att livet som mamma 

skulle vara mer simpelt eftersom att samhället oftast lyfter fram det positiva med att vara 

mamma. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska patienten ges individuell anpassad 

information om sitt hälsotillstånds och det ska främjas goda kontakter mellan patient och 

hälso-och sjukvårdspersonal. Det är av stor betydelse att som sjuksköterska känna till hur 

dessa kvinnor känner sig för att på så sätt kunna bemöta dem och ge bästa möjliga vård. 

Resultatet i den här studien påvisar att mödrar med PPD upplevde rädsla, skuld, 

misslyckande, ensamhet och ångest. Många av kvinnorna drabbades av en chock när de 

befann sig i modersrollen. De hade förväntat sig att livet som mamma skulle vara mer simpelt 

eftersom att samhället oftast lyfter fram det positiva med att vara mamma.  

 

Denna litteraturöversikt påvisar att mödrarna inte var ärliga när de fyllde i EPDS 

skattningsskalan. En av anledningarna till detta visade sig vara att de upplevde rädsla för 

konsekvenserna. En tolkning är att vårdpersonalen bör lägga fram formuläret på rätt sätt. Det 

är skillnad i om personalen lägger fram det på ett negativt sätt och förvärrar tillståndet eller 

om de ber kvinnan fylla i skalan och tar sig tid att lyssna samt prata med henne. Wickberg och 

Hwang (2003, s. 44) tar upp några av riktlinjerna för när, var och hur EPDS ska användas. 

Bland annat ska sjuksköterskan, efter att skalan är ifylld, ta upp och diskutera varje enskilt 

svar med kvinnan. Genom att sjuksköterskan gör detta anses det att hon ger både stöd och 

kunskap till modern.  

 

Författarna till den här litteraturöversikten anser att samhället bör sträva efter att normalisera 

PPD, om detta sker kommer inte tillståndet att vara lika tabubelagt som det är idag. Vilket 

kommer att underlätta för mödrarna då de inte behöver känna rädsla över att erkänna sitt 

tillstånd. Detta kan bidra till att kvinnan då får den hjälp hon är i behov av och förhindrar 

försämring i depressionen. Vikten av att fånga upp mödrar som lider av PPD är betydelsefullt 

då barnet påverkas negativt. Ett barn är oskyldigt och kan inte tala för sig, när moder 

genomgår en PPD påverkas anknytningen mellan mor och barn som i sin tur påverkar barnets 

utveckling. I  kvantitaiv studie gjord utav Ciccheti, Rogosch och Toth (1998) studerade 

författarna hur  depression hos mödrarna påverkade barnetsutveckling. De påvisade att olika 

depressionssymtom som t.ex. irritation, aggressivitet, nedstämdhet och apati kan göra det 

svårt för modern att samspela med barnet på ett känslosamt och lyhört sätt. Resultatet visade 
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även att depressionen påverkar anknytningen mellan mor och barn på ett negativt sätt samt 

hindrar barnet från att utvecklas.  

 

Vårt resultat visade att mödrarna strävade efter att försöka leva upp till normen ”den idealiska 

modern”. En av anledningarna till detta var för att de upplevde att omgivningen förväntade 

det sig av dem. Mödrarna drabbades av skuldkänslor då de inte kunde leva upp till vad de 

upplevde förväntades av dem. 

Författarna till den här litteraturöversikten anser att PPD bör avstigmatiseras för att fler 

kvinnor som befinner sig i den situationen ska våga söka hjälp hos sjukvården. Framför allt är 

det viktigt att få dem att inse att de inte behöver känna skuldkänslor över sitt tillstånd, då det 

är normalt att drabbas av en depression efter en förlossning. Sjukvårdspersonalen bör tala om 

för kvinnan att det här är ett tillstånd som kan uppstå.  

I en kvalitativ studie framställd av Edwards och Timmons (2005) undersökte författarna hur 

kvinnor som genomgår en postpartum depression upplevde stigma. Dessa mödrar valdes ut 

från en mor och barn enhet i England och alla deltagare hade fått diagnosen PPD av en läkare. 

Resultatet visade att stigma existerade och det ansågs vara en av anledningarna till att 

mödrarna dolde sitt tillstånd. Av de sex mödrar som deltog i studien medgav alla att de hade 

fått negativt bemötande från omgivingen genom att avslöja sitt tillstånd. I en annan studie 

gjord utav McCarthy och McMahon (2008) undersöktes acceptans och upplevelser av 

behandling hos 15 kvinnor med diagnosen PPD i Nya Zeeland. Resultatet visade att mödrarna 

upplevde rädsla och vågade inte tala öppet kring sitt tillstånd eftersom att de upplevde stigma 

och skam från omgivningen.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt påvisar att mödrarna upplevde svårigheter att komma in i 

modersrollen då det innebar stora utmaningar samt nya situationer att ta itu med. De kände sig 

misslyckade då de upplevde att de saknade kunskap i att genomföra omsorg av barnet. Vi 

anser att undervisning är en viktig del i vårt arbete som sjuksköterskor. I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) lyfts det fram att sjuksköterskan ska 

informera och undervisa patienter och närstående. Vidare anser författarna till den här studien  

att det är betydelsefullt för sjuksköterskan att känna till mödrarnas upplevelser av sin sjukdom 

för att på såsätt göra det möjligt samt enklare att fånga upp kvinnorna som lider av det här 

tillståndet. I en studie gjord utav Logsdon, Foltz, Scheetz och Myers (2010) i Amerika där 43 

legitimerade sjuksköterskor som arbetade på ett sjukhus deltog, undersökte författarna hur 

stigmatisering påverkade sjuksköterskorna att undervisa sina patienter om PPD. Hälften av 
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sjuksköterskorna som deltog i studien erkände att de sällan eller aldrig undervisade nyblivna 

mödrar i PPD.  I en undersökning framställd av Rush (2010)  studerade författarna nio 

sjuksköterskors förståelse för mödrar med PPD.  Det framkom att sjuksköterskan har olika 

metoder för att känna igen symtom på PPD. Regelbundna besök eller telefonsamtal användes 

för att hålla koll på den nyblivna modern. Sjuksköterskorna i studien menade att det var av 

stor vikt att fånga upp kvinnorna genom att ha en konversation med dem på att så sätt skapa 

en relation.  

 

Vårt resultat visade att mödrarnas känsla av ensamhet orsakades bland annat av brist på stöd 

från omgivningen. Framförallt upplevde kvinnorna att de var ensamma i sin situation samt att 

de fick handskas med de nya utmaningarna utan hjälp. Författarna anser att det är viktigt att 

dessa mödrar får stöd från omgivningen för att på ett enklare sätt kunna hantera sitt tillstånd. 

Glavin, Smith, Soren och Ellefsen (2009) studerade effekterna av stödjande rådgivning från 

en sjuksköterska under PPD perioden. Det var 228 st som deltog i studien, varav 64 i ena 

gruppen och 164 i experiment gruppen. När dessa två grupper jämfördes visade det sig att 

stödjande rådgivning från en sjuksköterska under PPD perioden var betydelsefullt och 

förhindrade svårare insjuknande i sjukdomen.  I en annan studie framställd av Montgomery, 

Mossey, Adams och Bailey (2012) undersökte författarna hur sju kvinnor med PPD upplevde 

att vara med i en stödgrupp. Dessa kvinnor fick under en fem veckors period vara med i en 

stödgrupp och beskriva sina upplevelser kring PPD. Det framkom att det är viktigt för kvinnor 

att tala ut om sina känslor under sin återhämtningsperiod eftersom att det underlättar deras 

ångest.  

En åsikt är att de kvinnor som har drabbats av PPD ska kunna resonera med andra som 

genomgår eller genomgått en liknande situation. Detta kan vara till en fördel eftersom att då 

får kvinnorna bekräftat att de inte är ensamma i sitt tillstånd. Stödgrupper visar sig vara till en 

fördel enligt en del kvinnor. Deltagarna gav varandra stöd genom att uppmuntra varandra 

(Evans, Donelle & Hume- Loveland, 2011). Genom att vara med i en stödgrupp kunde 

kvinnorna relatera till andra som befann sig i en liknande situation och de medgav att själva 

känslan av att inte vara ensam i situationen var betydelsefull (Evans et al., 2011; Montgomery 

et al., 2012).  

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att mödrarna ansåg att de förändrades som individer 

och att de inte kände igen sig själva. Författarna anser att genom att upptäcka PPD i ett tidigt 

stadium förhindras komplikationer i sjukdomen. Vidare är det viktigt att fånga upp de kvinnor 
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som är i riskzonen samt de som drabbas. Det är även uppenbart att de som drabbas inte 

begriper varför förändringen sker. Mödrarna tror att de är en normal känsla då de saknar 

kunskap om tillståndet. Ett förslag är att gravida kvinnor och dess anhöriga ska få ordentlig 

information om PPD av vårdpersonalen, för att på så sätt kunna identifiera symtomen och 

söka hjälp. McCarthy och McMahon (2008) påvisde att deltagarna erkände känslor som 

hjälplöshet, oförmåga att hantera sin situation och förlust av kontroll. Mödrarna medgav att de 

var övertygade om att det var normala känslor. Alla kvinnor var kapabla till att beskriva sina 

känslor och beteenden men däremot klarade de inte av att känna igen en depression, utan det 

kunde dem göra senare när de fick en diagnos. När kvinnorna till slut fick en diagnos kände 

de sig lättade över att det fanns ett namn på deras tillstånd. I en kvalitativ studie framställd av 

Hanley och Long (2005) där tio kvinnor deltog erkände majoriteten av dem att de hade för lite 

kunskap om PPD. Mödrarna upplevde att under graviditeten ges mycket information om allt 

därför är det svårt att hålla koll på de olika tillstånd som kan uppstå efter en förlossning. 

Vidare i McCarthy och McMahon (2008) erkände en del av kvinnorna att de hade hört termen 

PPD innan de fick sin diagnos men de flesta mödrarna rapporterade att de inte hade någon 

kunskap om sjukdomen.  

Slutsats 

Den här litteraturöversikten visade att mödrarna upplevde känslor av rädsla, misslyckande, 

skuld, fångenskap, ensamhet, beskvikelser och förväntningar under sin PPD. Kvinnorna sökte 

inte hjälp eftersom de var rädda för konsekvenserna, därför kunde de inte heller få den 

omvårdnad de var i behov av. Det är viktigt med vidare forskning på det här området dels för 

att identifiera mödrar som genomgår PPD, kunna anpassa bemötande och kunna 

individualisera omvårdnaden för kvinnan, barnet, samt närstående. Idag är det korta vårdtider 

efter att ha fött barn och det ställer höga krav på primärvården, därför är det viktigt att 

undervisa personalen. Författarna hoppas att den här studien har bidragit till en ökad 

förståelse för vad mödrar som genomgår postpartum depression kan uppleva. Genom att 

sjukvårdspersonalen lyssnar och bekräftar de kvinnor som drabbas kan komplikationer 

förhindras och kvinnan kan få hjälp snarast möjligt, för att på så sätt förhindra att 

anknytningen mellan mor och barn skadas. 
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Bilaga 1. Översikt av kvalitetsbedömning 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument  

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Barr & Beck  

(2008) 

Australien 

Syftet är att undersöka om 

kvinnor med PPD har haft 

tankar om barnamord 

En kvalitativ design.  

Bandinspelade, djupgående 

intervjuer.  

 

18 kvinnor som fått 

en klinisk diagnos på 

PPD.  

Tre av dessa kvinnor 

föll bort pga. 

Tvångssyndrom och 

psykos.  

Tillslut deltog 15 st. 

Tematisk 

analys metod 

Genom analysen fick författarna 

fram sex teman: Tankar om 

barnamord, upplevelse av skräck, 

förvrängd känsla av ansvar, 

tidskrävande negativitet, 

hemligheter och krishantering.   

Kvinnorna undvek att berätta för 

vårdpersonalen om sina tankar 

kring barnamord. 

Hög  

Beck 

(1992) 

Amerika 

Att beskriva PPD som det 

upplevs i vardagslivet och 

att svara på forskarens fråga: 

Vad är kärnan i de levda 

upplevelserna av PPD. 

Kvalitativ design. 

Intervjuer som band 

inspelades.  

 

Sju mödrar som 

upplevt PPD 

Fenomenologi

sk analys 

metod. 

PPD var en levande mardröm fylld 

med okontrollerad ångest attacker, 

skuldkänslor och tvångstankar. 

Mödrarna övervägde inte bara att 

skada sig själva utan också barnet. 

Kvinnorna var ensamma och 

upplevde en rädsla över att inte 

återfå sitt normala tillstånd i 

framtiden. 

Hög 
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument  

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Bilszta, 

Ericksen, 

Buist& 

Milgrom 

(2010) 

Australien 

 

Att utforska kvinnors 

upplevelser av PPD samt 

vilket tillgång till stöd och 

behandling de får. Även att 

undersöka hur de känner 

igen symtom och upplever 

sin depression. 

 

En kvalitativ design där 

författarna har använt sig av 

fokusgrupper som varade i 

90 minuter och ägde rum 

mellan november 2005 och 

Mars 2006. 

40 kvinnor. Fenomenologi

sk analys 

metod. 

Genom analysen identifierades åtta 

teman; förväntningar på 

modersrollen, rädsla över att 

misslyckas, stigma och förnekelse, 

psykisk ohälsa, stöd och 

barnskötsel. Mödrarna upplevde 

skam och det var en av 

anledningarna till att de inte sökte 

hjälp för sitt tillstånd. 

 

Hög 

Buultjens & 

Liamputtong 

(2006) 

Australien 

Att uppmärksamma de 

mödrar som i tystnad lider 

av PPD 

En kvalitativ design.  

Semi- strukturerade 

intervjuer.   

10 bädd slutenvårds 

program, som går ut på att 

erbjuda hjälp, stöd och 

kunskap. 

10 kvinnor  Tematisk 

analys metod 

Kvinnorna trodde att det skulle bli 

en lycklig period efter att ha fött 

barn och blev chockade när det inte 

var så. Genom stöd kan vi hjälpa 

kvinnan och genom att utbilda 

blivande mödrar så lär vi dem att 

känna igen tecken på PPD. 

Medelhög  
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument  

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Chan, Levy, 

Chung & Lee  

(2002) 

Hong 

Kong/Kina 

Syftet är att undersöka 

upplevelser av postpartum 

depression hos Hongkong/ 

kinesiska kvinnor. 

En kvlitativ design.  

Djupgående semi- 

strukturerade intervjuer som 

varade ungefär en timma.  

EPDS skattningskala. 

35 kvinnor 

som fått en 

PPD diagnos. 

Beskrivande statistik 

användes för att 

sammanfatta 

demografisk data. 

Etnografi användes 

för att arbeta med 

kvalitativ analys. En 

fenomenologisk 

metod användes för 

att analysera varje 

intervju. 

Känslan av fångenskap var centralt. 

Kvinnorna upplevde ångest, 

förvirring, trötthet, sorg, oro och 

ilska. Dessutom kände de att de 

hade förlorat kontrollen och såg 

inget hopp i sin situation.  

Hög 

Edhborg, 

Friberg, 

Lundh & 

Widström 

(2005) 

Sverige 

Att undersöka och beskriva 

hur svenska kvinnor med 

PPD upplever de första 

månaderna med sitt barn.  

 

En kvalitativ design.  

EPDS skattning skala. 

Ostrukturerade intervjuer 

som varade mellan 25 och 

60 min. 

22 kvinnor 

som hade över 

10 poäng på 

Edinburgh 

Postnatal 

Depression 

Scale 

intervjuades.  

Bortfall: 24  

 

Grounded Theory Studien visade att kvinnorna som 

deltog hade starka känslor av skuld, 

misslyckande, ensamhet, 

bekymmer, osäkerhet och sorg när 

de kämpade för att försöka att klara 

av livet med familjen 

Hög 



4(6) 

 

  
 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument  

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Gao, Chan, 

You & Li 

(2010) 

Kina 

Att beskriva upplevelser av 

PPD hos förstföderskor i 

Kina. 

En kvalitativ design där 

författarna använt ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

EPDS skattningsskala 

användes 6 v. postpartum.  

Djupgående, semi- 

strukturerade intervjuer som 

varade i 90 min. 

18 

förstföderskor 

som fått mer 

än 13 poäng 

på EPDS 

skattningsskal

a. Tre föll 

bort. Totalt 

var det 15 

kvinnor 

deltog.   

Fenomenologisk 

analysmetod. 

Studien visar att förstföderskor 

känner sig både fysiskt och psykisk 

utmattade.   

Hög 

Haga, Lynne, 

Slinning & 

Kraft 

(2011) 

Norge 

Att utforska hur 

förstföderskor upplever 

övergången till moderskapet 

samt att få en insikt i hur 

nyblivna mödrar beskriver 

och upplever sin postpartum 

period. Även att få mer 

kunskap som kan vara till 

hjälp för att utveckla ett 

förebyggande program för 

PPD. 

Kvalitativ design. 

Djupgående, semi- 

strukturerade, bandinspelade 

intervjuer som varade 

mellan 90 minuter till två 

timmar. 

12 

förstföderskor. 

Tematisk analys  Två olika sätt att vara mamma 

lyftes fram. ”den avslappnade” och 

”den kontrollerande”.  Dessa sätt att 

vara påverkades av hur mödrarna 

hade tänkt sig att postpartum tiden 

skulle bli, deras behov av kontroll 

samt hur de upplevt det 

känslomässigt. Socialt stöd var en 

av de viktiga punkterna när det 

gällde kvinnornas välbefinnande. 

Hög  
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument  

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Hall 

(2006) 

England 

Att beskriva upplevelser och 

uppfattningar från kvinnor 

som har genomlidit en PPD   

Kvalitativ design. 

Ostrukturerade intervjuer 

som band inspelades. 

10 kvinnor. Fenomenologisk 

tolkningsanalys.  

 

Mödrarna som genomgick en 

depression kände att de var svårt att 

avslöja sina känslor 

Hög 

Leung, Arthur 

& Martinson 

(2004) 

Hong Kong/ 

Kina   

Att rapportera upplevelser 

av postpartum stress hos 

depressiva mödrar i Hong 

Kong/ 

 Kina. 

En kvalitativ design. 

Djupgående som varade 

mellan 45 min- 1 tim.  

EPDS skattningskala 6 v och 

6 mån efter förlossning. 

11 kvinnor  Fenomenologisk 

analys metod. 

Mödrarna upplevde frustration över 

sin situation och kände sig 

misslyckade då de ansåg sig vara 

inkompetenta mödrar. 

Faktorer som bidrog till stress var 

brist på stöd av omgivningen och 

bristande ekonomi. 

Hög 
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument  

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

 Noel Ugarriza  

(2002) 

Florida 

Att få empirisk kunskap om 

PPD genom att upptäcka och 

använda 

interventionsstrategier.  

 

En kvalitativ design. 

Kvalitativa intervjuer som 

varade 45 min 

30 kvinnor 

med PPD. 

Steg 1. Etnografi 

användes för att 

transkribera 

intervjuerna. Man 

analyserade varje 

intervju för att få en 

helhet. 

 

Steg 2. Innehållsanalys 

användes för ord och 

fraser. 

Genom kunskap kan vi lära 

mödrarna att känna igen symtom på 

PPD. Några bidragande faktorer till 

depression var att kvinnorna kände 

sig ensamma, att vara mammaledig, 

drabbas av en sjukdom och brist på 

sömn 

Medelhög 

Williamson & 

McCutcheon 

(2007) 

Australien 

Att utforska kvinnors 

upplevelser av PPD och hur 

de upplever professionell 

sjukvårdsbehandling. 

Kvalitativ design. 

Djupgående, kvalitativa 

intervjuer som varade en 

timma 

12 kvinnor 

med 

diagnosen 

PPD, som har 

behandlats det 

senaste året av 

professionell 

sjukvård. 

 Fenomenologisk 

analysmetod. 

Mödrarna upplevde känslomässig 

smärta som känsla av ångest, panik, 

frustration och förlust av kontroll. 

De kände skuld då de ansåg sig 

vara dåliga mödrar.  

 

Hög 
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