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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppstår i samband med 

förlossning och drabbar 10-15% av nyblivna mödrar. Symtomen debuterar ofta inom 

den första månaden och påverkar moderns psykiska hälsa, sinnesstämning, tankar och 

beteende samt anknytningen mellan modern och barnet. Om tillståndet ej upptäcks i tid 

kan det bli allvarligt samt medföra en ökad suicidrisk. Forskning har visat att det finns 

faktorer som kan öka riskerna för PPD, däribland tidigare psykisk sjukdom, brist på 

socialt stöd, dåligt förhållande/äktenskap och negativ inställning till graviditeten. 

Sjuksköterskans kunskap är betydande för att identifiera och vårda dessa patienter. Ofta 

används behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och antidepressiva 

läkemedel.  

Syfte: Att beskriva mödrars upplevelser av PPD.  

Metod: Arbetet är en litteraturstudie av beskrivande design baserad på 12 vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Databasen CINAHL användes till litteratursökningen. 

Huvudresultat: Vanliga upplevelser hos mödrar med PPD var höga förväntningar, 

stigmatisering, förändringar, nedstämdhet, oro, ångest, trötthet och ensamhet. Mödrarna 

beskrev missnöje över samverkan mellan olika vårdinsatser och att vården nonchalerat 

deras symtom. Behov av stöd var genomgående i de flesta studierna.  

Slutsats: Trötthet, nedstämdhet, oro, höga förväntningar och stigmatisering var vanliga 

upplevelser hos mödrar med PPD. Psykisk ohälsa förknippades ofta med rädsla att bli 

dömd till en dålig mor och resulterade i förnekelse av måendet. De flesta upplevde 

behov av support, bristande kunskap och att vården nonchalerat deras symtom. 

Sjuksköterskan behöver ökad kunskap om PPD för att kunna ge tryggare omvårdnad till 

dessa patienter, det skulle även generera till att PPD bli mer accepterat och lättare att 

söka hjälp för. 
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Abstract 
 

Background: Postpartumdepression (PPD) is a depression that occurs in connection to 

childbirth and affects 10-15% of new mothers. Symptoms often appear within the first 

month and affects the mother’s mental health, mood, thoughts and behaviour as well as 

the connection between the mother and the child. If the condition is not detected in time, 

it can become serious and cause an increased suicide risk. Research has shown that 

there are factors that can increase the risk for PPD, such as previous mental illness, lack 

of social support, bad relationship/marriage and negative attitudes to pregnancy. The 

nurse’s knowledge is significant in identifying and nurturing these patients. Treatment 

methods such as cognitive behaviour therapy (CBT) and antidepressant drugs are often 

used. 

Aim: To describe mothers experiences of PPD. 

Method: The study is a literature review with a descriptive design based on 12 

scientific articles with qualitative approach. The database CINAHL was used for the 

literature search. 

Results: Common experiences with mother’s with PPD were high expectations, 

stigmatization, changes, blues, worry, anxiety, fatigue and loneliness. The mothers 

described dissatisfaction with the interaction between different healthcare providers and 

that the healthcare system neglected their symptoms. The need for support was 

consistent through most of the studies.  

Conclusion: Fatigue, blues, anxiety, high expectations and stigmatization were 

common experiences for mothers with PPD. Mental illness was often associated with 

fear of being judged as a bad mother, which resulted in denial of the mood. Most of the 

mothers felt a need of support, a lack of knowledge and that the healthcare system 

neglected their symptoms. The nurse needs more knowledge of PPD to be able to 

provide safer care to these patients, it would also cause PPD to become more accepted 

and easier to seek help for. 
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1. Introduktion 

1.1 Postpartumdepression 
Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppstår i samband med förlossning, 

ofta inom den första månaden och drabbar ca. 10-15% av nyblivna mödrar. Symtomen 

är samma som vid egentlig depression, vilket är en vanligt förekommande psykisk 

sjukdom som påverkar människans psykiska hälsa, sinnesstämning, tankar och 

beteende. Tillståndet uppkommer vanligtvis när personen i fråga befinner sig under 

stress, exempelvis i samband med stora förändringar eller kriser, men kan även ha 

fysiska orsaker såsom rubbningar i hormonbalansen eller bland signalsubstanser i 

hjärnan. Efter en förlossning kan modern drabbas av en lätt nedstämdhet, “materny 

blue” vilket är normalt. Om detta tillstånd ej går över utan blir av allvarligare form 

benämns det PPD. En depression påverkar såväl barnet, modern och en eventuell 

partner negativt och det är därför viktigt att kunna urskilja tecken på PPD så att modern 

tidigt får den hjälp hon behöver. I flera fall kan depressionen upphöra av sig själv, men 

det är viktigt att tillståndet uppmärksammas då en svår depression medför negativa 

konsekvenser och en ökad suicidrisk. Problem kan uppstå i anknytningen mellan 

modern och barnet om modern drabbats av depression, vilket i sin tur kan påverka 

barnets utveckling senare i livet (Skärsäter 2014). I en studie av O’Higgins, Roberts, 

Glover och Taylor (2013) framkom att mödrar som har svårt att knyta an till sitt barn 

under den första månaden löper större risk att även ha anknytningsproblem efter ett års 

tid. En annan komplikation som kan uppstå i samband med förlossningen är 

förlossningspsykos, detta är dock ovanligt och drabbar oftare de kvinnor som har en 

psykossjukdom sedan tidigare (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010, s. 73).  

 

1.2 Edinburgh Postnatal Depression Scale 
För att ställa diagnosen PPD kan ett screeninginstrument användas, Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS), se bilaga 1. Skalan innehåller tio påståenden där modern får 

skatta sina känslor de senaste sju dagarna, därefter poängsätts svaren och kan då påvisa 

eventuella depressiva symtom. Läkare eller psykolog får därefter göra en klinisk 

bedömning om diagnosen PPD. Skalan är en stor hjälp för mödra- och barnhälsovården 

och har bidragit till att många fler fall har kunnat uppmärksammats nu än innan skalan 

började användas (Karolinska institutets folkhälsoakademi 2011). 
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1.3 Behandling 
Tidigare forskning har visat att upprepade behandlingar av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) är mer effektiv än enstaka behandling och att KBT i kombination med 

antidepressiva läkemedel hjälper mödrar med PPD att återhämta sig. Det blev även känt 

att enbart KBT som behandlingsmetod är lika effektivt som antidepressiva läkemedel. 

Detta är glädjande eftersom många nyblivna mödrar inte vill äta antidepressiva 

läkemedel då de är rädda att läkemedlet ska överföras till bröstmjölken (Appleby, 

Warner & Faragher 1997). I Rundgren et al. (2018) har ECT som behandlingsmetod 

mot PPD och PPP (postpartum psykosis) visat goda resultat och allvarliga symtom har 

lindrats bättre med ECT än de symtom som graderats som mildare. Socialstyrelsen 

(1994:5) förklarar att ECT står för elektrokonvulsiv behandling och innebär att 

patienten, under narkos, får elektroder placerade på huvudet som sedan ger en elektrisk 

stimulering av hjärnan. Detta är en behandlingsmetod som är vanligt förekommande 

inom psykiatrin och verkar antidepressivt. Perkins, Yorke och Fancourt (2018) menar 

även att sång och kreativitet bland mödrar med PPD lindrar symtom, gynnar 

återhämtningen och fungerar som en behandlingsmetod. Speciellt sången främjar 

moderns anknytning till barnet. 

 

1.4 Orsak och riskfaktorer 
Forskning visar att faktorer som ett dåligt förhållande/äktenskap, ångest, tidigare 

psykisk sjukdom, brist på socialt stöd och en negativ inställning till graviditet kan öka 

riskerna för PPD (Norhayati, Hazlina, Asrenee, & Wan Emilin 2015). Det är viktigt att 

ta hänsyn till moderns ålder, behov och hennes omständigheter, även kulturella aspekter 

bör uppmärksammas för att kunna förebygga depressionen (Leger & Letourneau 2014). 

Weisman et al. (2010) menar att om barnets födelse sker med kejsarsnitt höjs riskerna 

för PPD jämfört med en vaginal förlossning. Andra riskfaktorer är förlossningssmärta, 

somatiska symtom och avsaknad av moderkänslor till fostret under senaste trimestern. 

Norhayati et al. (2015) visar att PPD har ökat världen över och att förekomsten är något 

högre i utvecklingsländer än i industriländer, vilket visar att låg inkomst och PPD har ett 

samband.  

 

1.5 Sjuksköterskans roll, arbete och ansvar 
Enligt ICN’s etiska kod (2012) ska sjuksköterskan ge en individanpassad vård med 

respekt för mänskliga rättigheter. Vården ska även ges på samma villkor oberoende av 

ålder, hudfärg, sexuell läggning, kulturell bakgrund, politisk åsikt och 
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funktionsnedsättning eller sjukdom. ICN menar att sjuksköterskan har omvårdnad som 

sitt ansvarsområde, där ingår att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt 

att lindra lidande. Inom sjukvården menar Skärsäter (2014) att sjuksköterskan kommer 

möta patienter med depression inom olika vårdinstanser. Mödrar som drabbas av PPD 

behöver support och hjälp för att tillfriskna från tillståndet. Socialstyrelsens årliga 

rapport 2014 visar att det råder brist på specialistsjuksköterskor i Sverige, vilket medför 

att allmänsjuksköterskan kommer behöva utöva mer specialistvård (Socialstyrelsen 

2014). Därför är det av stor vikt att allmänsjuksköterskan har kunskapen och kan 

identifiera och se patientens behov av vård i god tid, eftersom tillståndet annars kan bli 

allvarligare samt medföra en ökad risk för suicid. Allmänsjuksköterskan har även ett 

ansvar att hjälpa modern förkorta depressionsperiodens längd eftersom man vet att den 

är betydande för barnets utveckling. Likaså är identifieringen och kunskapen om 

“maternal blue/baby blues” viktig för att undvika fel diagnoser. Att bli förälder är en 

stor omställning och sjuksköterskan behöver se och reflektera över detta för att ge en 

rättvis omvårdnad (Skärsäter 2014). 

 

1.6 Bärande begrepp 
Omvårdnad, människa, hälsa och miljö är de fyra grundpelare som utgör omvårdnadens 

bärande begrepp. Omvårdnad innefattar både behovet av omvårdnad, en förmåga att ge 

omvårdnad, samt sjuksköterskans profession. Den första definitionen av omvårdnad 

kom år 1982 och beskrev då att ”omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga 

och personliga behov och därvid tillvarata individens egna resurser för att bevara eller 

återvinna optimal hälsa…” (Jakobsson & Lützen 2012, s. 35). Skärsäter (2014) betonar 

att omvårdnad vid postpartumdepression är av stor vikt eftersom denna tid är viktig för 

den nyblivna familjen och där föräldrarna, allra helst modern, är i en sårbar situation. 

Vidare beskrivs att omvårdnaden skall anpassas efter individen, alltså människans, 

behov. Människa, i det här fallet, syftar främst till modern men också till det nyfödda 

barnet och övriga familjemedlemmar. Willman (2009) menar att sjuksköterskans 

insatser för att främja hälsa kan vara att förebygga lidande och att öka patientens egna 

resurser för att se och uppskatta betydelsen i upplevelser. Begreppet upplevelse beskrivs 

av Abelin och Allén (1999) som ”något man upplevt och som objektivt kan beskrivas”. 

Edvardsson och Wijk (2009) anser att miljön i ett historiskt perspektiv alltid har varit 

betydande för omvårdnaden. En miljö anpassad för personens egna behov ska alltid 

eftersträvas.  
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1.7 Ramona Mercer - ”Maternal Role Attainment - Becoming a Mother” 

Det teoretiska ramverk denna litteraturstudie lutar sig mot är Ramona Mercer’s 

”Maternal Role Attainment - Becoming a Mother”, vilket är en teori som fokuserar på 

processen att bli mor och det psykologiska, fysiska och sociala arbete det innebär. 

Teorin innefattar betydelsen av samspelet mellan modern och barnet samt mellan 

modern och barnets far. Mercer menar också att sjuksköterskan har en betydande roll i 

moderns nya livssituation.  

Mercers tankar kring omvårdnadens paradigm; 

Hälsa: Inom teorin ses hälsa som något gemensamt för familjen då moderns, faderns 

och barnets hälsotillstånd påverkar varandra och därmed också relationerna sinsemellan. 

Föräldrarnas hälsa ses som moderns och faderns uppfattning av sin nuvarande och 

tidigare hälsa, oro kring hälsa, sjukdomsinsikt samt förnekande av ohälsa. Spädbarnets 

hälsa bedöms utifrån omfattning av sjukdom samt föräldrarnas uppskattning av barnets 

allmäntillstånd. 

Omvårdnad: Mercer anser att den vård som sjuksköterskan ger en kvinna under 

graviditeten och under barnets första år har stor betydelse för en lång tid framöver. 

Sjuksköterskans roll är att efter behov tillgodose undervisning, support och 

professionell vård som modern ej hade kunnat tillföra själv för att uppnå optimal hälsa. 

Människa: Mercer menar att människan har ett ”kärn-jag”, en sorts grundpersonlighet 

som är separat från de roller som antas i ett föräldraskap. Inom en familj uppstår 

förbindelser mellan modern-barnet, fadern-barnet och modern-fadern. Hon förklarar att 

modern kan återgå till sin grundperson efter att ha fått en viss distans till ”mamma-

barnet bubblan” och är liksom barnet och fadern en egen person som både påverkar och 

påverkas av varandra. Självkänsla och självförtroende anses viktigt för mödrarollen. 

Miljö: Mercer strävar efter en ekologisk miljö där mödrarnas roll utvecklas. Hon menar 

att omgivningen har en stor betydelse för individer som är under utveckling, där stress 

och socialt stöd i miljön påverkar hela familjen (Meighan 2014).  

 

1.9 Problemformulering 

PPD är en depression som uppstår i samband med förlossning och har visats vara ett 

vanligt förekommande problem med negativ inverkan på moderns, barnets och den 

övriga familjens hälsa. Ibland missas diagnostiseringen av PPD och det är därför viktigt 

att som vårdpersonal känna till orsaker och symtom på detta. Faktorer såsom tidigare 
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psykisk sjukdom, dåligt förhållande, bristande socialt stöd, kejsarsnitt med mera har 

visats öka risken att drabbas av PPD. Enligt forskning ökar PPD globalt och visar även 

ett samband med låg inkomst. Kognitiv beteendeterapi, ECT samt antidepressiva 

läkemedel har visats vara bra behandlingsmetoder för PPD, men enligt ny forskning är 

även sång och kreativitet användbara behandlingsmetoder. Den befintliga och fortsatt 

kommande bristen på specialistsjuksköterskor gör att blivande allmänsjuksköterskor 

behöver fördjupa sig i mödrarnas upplevelser kring PPD, för att kunna ge en så säker 

och trygg omvårdnad som möjligt. Därmed får de en ökad förståelse och kunskap kring 

fenomenet och möjlighet att upptäcka PPD i tid. 

 

1.10 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva mödrars upplevelser av PPD. 

  

1.11 Frågeställning 

Hur upplever mödrar att ha drabbats av PPD? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Arbetet är en litteraturstudie med beskrivande design, vilket enligt Polit och Beck 

(2012, s. 95) skapas med avsikt att sammanfatta och analysera tidigare forskning. En 

beskrivande studie ger möjlighet att observera en händelse/upplevelser i sin sanna miljö 

(Polit & Beck 2012, s. 226). 

 

2.2 Sökstrategi 

CINAHL är en elektronisk databas för forskning inom omvårdnad, och rekommenderas 

av Polit och Beck (2012, s. 100) då den omfattar tidskrifter, böcker, avhandlingar, med 

mera inom hälsa och omvårdnad. CINAHL har därför använts för att söka fram de 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för arbetet. Sökorden som användes var: 

(MH “Depression, Postpartum”) som Cinahl Heading, samt experience som fritext. 

Dessa sökord valdes då de ansågs relevanta för arbetets syfte och frågeställning. Mellan 

sökorden användes den booleska söktermen AND för att begränsa sökningen. 

Ytterligare begränsningar som gjordes i databasen var “linked full text”, “abstract 

avaliable”, “peer reviewed”, “engelskt språk”, “Subject: Major Heading: depression, 
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postpartum”, “kvinnligt kön”, samt publiceringsdatum 090101-190131. Dessa 

begränsningar gjordes för att smalna av sökningen, vilket enligt Polit och Beck (2012, s. 

99-101) ger en ökad relevans bland artiklarna i sökresultatet.  

 

Tabell 1 - Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL Linked full text, peer 

reviewed, Abstract 

available, 

publiceringsdatum 

090101-190131, Engelskt 

språk, Kvinnligt kön, 

Subject: Major Heading 

“depression, postpartum” 

Sökdatum: 190127 

(MH 

"Depression, 

Postpartum") 

1117   

CINAHL Linked full text, peer 

reviewed, Abstract 

available, 

publiceringsdatum 

090101-190131, Engelskt 

språk, Kvinnligt kön, 

Subject: Major Heading 

“depression, postpartum” 

Sökdatum: 190127 

(MH 

"Depression, 

Postpartum") 

AND 

experience 

207  12 

        Totalt: 12 

 

2.3 Urvalskriterier 

För att få ett relevant resultat användes artiklar som ansågs svara på studiens syfte och 

frågeställning. Därför inkluderades kvalitativa studier där kvinnor beskrev sina 

upplevelser av att drabbas av PPD samt var primärkällor. Enligt Polit och Beck (2017, s. 

95) är primärkällor att rekommendera eftersom sekundärkällor ofta inte är helt objektiva 
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och inte lika detaljrika som de primära källorna. Exkluderades gjordes litteraturstudier, 

studier som undersökte samband mellan PPD och annan sjukdom, studier som 

undersökte hur PPD kan förebyggas, studier där upplevelser från någon annans 

perspektiv förklarade samt artiklar där dödsfall skett i nära samband med förlossningen 

då detta kan ha påverkat mödrarnas mående. Alla inkluderade artiklar följde IMRAD-

strukturen. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Efter den första sökningen med alla valda begränsningar och sökord blev resultatet 207 

träffar. En dubblett togs bort och antalet blev då 206 träffar. Tillsammans gjorde 

författarna en översiktlig granskning av titel och abstract och exkluderade de studier 

som inte ansågs relevanta för syftet. Utifrån detta valdes 38 möjliga artiklar ut. En mall 

för granskning av relevans användes (se Bilaga 2, Tabell 2). Därefter exkluderades 

ytterligare artiklar då de var beskrivna från någon annans perspektiv eller fokuserade på 

behandling. Tolv artiklar valdes ut som svarade väl på litteraturstudiens syfte och som 

var av kvalitativ ansats. För att bedöma kvaliteten på de 12 artiklarna granskades 

samtliga med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa artiklar (se Bilaga 3, Tabell 3). 

Alla artiklar bedömdes svara på syftet och inkluderades därför i litteraturstudien, se 

Figur 1. Artiklarna presenteras mer grundligt i Bilaga 4 (Tabell 4) och 5 (Tabell 5).  

 

Figur 1 - Flödesschema över urvalsprocessen. 

 

Antal träffar i databassökningen 
med de kombinerade sökorden: 

207 st.

Antal artiklar efter borttagna 
dubbletter:

206 st.

Artiklar exkluderade efter 
översiktlig granskning av titel och 

abstract:
168 st.

Fulltext-artiklar utvalda för 
grundligare granskning: 

38 st.

Artiklar som exkluderades efter 
granskning av full text. De artiklar 
som exkluderades var de som ej 

passade våra urvalskriterier och var 
därför ej relevanta för syftet.

26 st.

Artiklar som slutligen valdes ut och 
inkluderades i litteraturstudien.

12 st.
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2.5 Dataanalys 

De 12 artiklarna som valdes ut granskades av författarna var och en för sig, detta för att 

få en så objektiv uppfattning som möjligt. Polit och Beck (2012, s. 96) anser att bra 

strategier för en litteraturöversikt är att planera insamlingen av information väl för att 

sedan analysera och tolka informationen. Möjliga ämnesområden diskuterades fram och 

färgmarkering gjordes sedan enskilt utifrån dessa för att sedan jämföras med varandra. 

Polit och Beck (2012, s. 105-106) beskriver kodning som ett användbart verktyg för att 

urskilja teman i arbetet såsom olika personkategorier eller resultat. Elva underrubriker 

skapades; Förväntningar och misslyckanden, Stigmatisering, Att förlora sig själv, 

Fysiska förändringar, Nedstämdhet, Oro och ångest, Trötthet och utmattning, 

Ensamhet/isolering, Bristande kunskap, Professionellt stöd samt Stöd från familj och 

vänner. Därefter sammanställdes de olika underrubrikerna och fyra huvudrubriker 

valdes utifrån likheter och skillnader; Utsatthet, Förändringar, Psykiska symtom 

samt Behov av information och support. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Polit och Beck (2012, s. 168-169) beskriver att etik inom forskning är viktigt ur flera 

aspekter, dels för att skydda deltagarna i studien men också för att skydda forskarnas 

förtroende hos allmänheten. I genomförandet av denna studie har författarna därför 

förhållit sig till de forskningsetiska principerna om att ej plagiera, fuska eller fabricera 

data samt strävat efter att hålla ett objektivt synsätt. Informationen som framkommer i 

studien styrks med referenser. 

 

3. Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på 12 vetenskapliga kvalitativa artiklar, vilka 

markeras med * i referenslistan. Dessa granskades av författarna till föreliggande studie 

och fyra huvudteman identifierades: Utsatthet, Förändringar, Psykiska symtom och 

Behov av information och support. Vidare har dessa teman delats in i 11 

underrubriker: Förväntningar och misslyckanden, Stigmatisering, Att förlora sig själv, 

Fysiska förändringar, Nedstämdhet, Oro och ångest, Trötthet och utmattning, 

Ensamhet/isolering, Bristande kunskap, Professionellt stöd samt Stöd från familj och 

vänner. 
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3.1 Utsatthet 

3.1.1 Förväntningar och misslyckanden 

Många mödrar upplevde höga förväntningar på föräldraskapet. Mödrarna hade föreställt 

sig att föräldraskapet skulle vara enkelt och njutbart utan komplikationer och att de 

automatiskt skulle veta hur man tog hand om ett barn, men den bilden stämde inte 

överens med verkligheten och känslan av att ha misslyckats infann sig (Bilszta, Eriksen, 

Bulst & Milgrom 2010; Highet, Stevenson, Purtell & Coo 2014; Dennis & Moloney 

2009). Flera mödrar upplevde svårigheter och höga förväntningar både från samhället 

och sig själva gällande amningen. Om amningen inte fungerade av olika skäl kände de 

sig inte som goda mödrar och de trodde att de skulle misslyckas med allt inom 

föräldraskapet. Detta var extra starka känslor för de mödrar som hade väldigt höga 

förväntningar på sig själva (Bilszta et al. 2010; Highet et al. 2014; Gao, Chan, You & Li 

2009; Haga, Lynne, Slinning & Kraft 2012). Keefe, Brownstein-Eveans och Polmanteer 

(2018) menar att afroamerikanska och latinamerikanska mödrar med låg inkomst 

upplevde en stor utmaning i att klara alla de höga förväntningarna som de ställdes inför. 

De var tvungna att visa sig som starka och oberoende mödrar vad som än hände, både 

inför barnen och samhället i stort. De hade även höga krav på sig själva att vara en god 

förebild för sina barn. De bar ett stort ansvar för hela familjen och dess försörjning och 

många såg det som sitt eget ansvar att bli fri depressionen. 

3.1.2 Stigmatisering 

Psykisk ohälsa upplevdes väldigt stigmatiserande för många mödrar. Att överväga 

antidepressiva läkemedel och samtal som hjälp till ett bättre mående orsakade ofta 

skamkänslor (Bilszta et al. 2010; Coates, de Visser & Ayers 2015; Dennis & Moloney 

2009; Wittkowski, Zumla, Glendinning & Fox 2011). Flera beskrev rädsla för att bli 

dömd som en dålig mor, därför förnekade ofta mödrarna sitt mående. Känslan var ofta 

förknippad med en önskan att vilja vara en stark och stabil moder (Bilszta et al. 2010; 

Boath, Henshaw & Bradley 2013; Dennis & Moloney 2009). I Boath, Henshaw och 

Bradley (2013) beskrev flera tonårsmödrar med PPD att de kände sig dömda till dåliga 

mödrar bara för att de var unga och inte hade samma livserfarenhet som äldre mödrar. 

Många fick kommentarer och blickar när de var på bussen eller i affären och detta 

påverkade mödrarnas mående i vardagen. 
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3.2 Förändringar 

3.2.1 Att förlora sig själv 

Flera mödrar upplevde en förlust av sin identitet, sin vardag och sin roll i sociala 

relationer i samband med föräldraskapet (Highet et al. 2014; Montgomery, Mossey, 

Adams & Bailey 2012; Keefe, Brownstein-Evans & Polmanteer 2017; Bilszta et al. 

2010; Dennis & Moloney 2009). De menade att all tid gick åt till att ta hand om det 

nyfödda barnet och att de därför var tvungna att sätta sig själv åt sidan. Ingen tid fanns 

längre kvar för att ägna sig åt intressen, arbete, relationer, eller annat som tidigare varit 

viktigt i deras liv. Detta bidrog till en känsla av att förlora kontrollen då flera av 

mödrarna beskrev att de tidigare identifierat sig själva med att vara starka och 

organiserade (Highet et al. 2014; Bilszta et al. 2010). 

3.2.2 Fysiska förändringar 

Att bära och föda ett barn påverkar modern både fysiskt, psykiskt och socialt (Meighan 

2014). Highet et al. (2014) och Gao et al. (2009) lyfter mödrarnas erfarenheter av de 

fysiska förändringar de genomgått. Några av mödrarna beskrev graviditeten och den nya 

kroppen som positiv, men majoriteten uttryckte obehag och en oro över viktuppgång. 

Några mödrar uttryckte också en ängslan över att återgå till sexlivet på grund av de 

fysiska förändringar som kan ha uppkommit efter ingrepp i underlivet i samband med 

förlossningen.  

 

3.3 Psykiska symtom 

3.3.1 Nedstämdhet 

Flera mödrar erfarade en konstant känsla av hopplöshet och att de var olyckliga under 

depressionen. Deras olycka beskrevs som något mycket mer än det normala, som att de 

var i ett mörkt hål. De hade svårt att ta sig upp ur sängen och de trodde aldrig att livet 

skulle återgå till det normala igen (Coates, de Visser & Ayers 2015; Dennis & Moloney 

2009; Highet et al. 2014). Coates, de Visser & Ayers (2015) visar att det vanligaste 

symtomet var gråtmildhet. Flera beskrev att de grät flera gånger om dagen, vissa mödrar 

var mer medvetna om varför de grät än andra. 

3.3.2 Oro och ångest 

Oro och ångest var vanliga känslor hos många mödar, exempelvis att oroa sig över att 

bebisen skulle sluta andas eller bli sjuk, oftast förstod modern att det inte var logiska 
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tankar. Oron kunde även övergå i rädsla att göra sitt barn eller sig själv illa (Coates, de 

Visser & Ayers 2015; Gao et al. 2009; Dennis & Moloney 2009). Flera mödrar 

upplevde frustration och oro på grund av att de var oerfarna och inte visste hur man 

skulle ta hand om ett barn (Coates, de Visser & Ayers 2015; Gao et al. 2009). I Boath, 

Henshaw och Bradley (2013) berättade flera av tonårsmödrarna att de försökte dölja sin 

depression länge på grund av att de trodde att vårdpersonal kunde ta deras barn ifrån 

dem om de blev diagnostiserade med PPD. 

3.3.3 Trötthet och utmattning 

Studier visade på att utmattning och extrem trötthet var upplevelser som många mödrar 

med PPD delade (Bilszta et al. 2010; Coates, de Visser & Ayers 2015; Dennis & 

Moloney 2009; Gao et al. 2009; Highet et al. 2014; Montgomery et al. 2012; Williams 

2013). Känslan att vara tömd på energi både psykiskt och fysiskt påverkade mödrarna 

extremt mycket. Det fanns flera orsaker till att denna trötthet infann sig, exempelvis 

brist på sömn eftersom barnet behövde mat varannan eller var tredje timme eller 

eventuella komplikationer efter förlossningen och psykisk ostabilitet (Bilszta et al. 

2010; Gao, Chan, You & Li 2009; Highet et al. 2014; Dennis & Moloney 2009). 

Tröttheten resulterade i svårigheter att tänka klart, fatta beslut och en känsla av att vara 

frånvarande upplevdes och de beskrev det som problematiskt att sköta vardagliga 

sysslor (Highet et al. 2014)  

3.3.4 Ensamhet/isolering 

Återkommande känslor som beskrivits av mödrarna var ensamhet och isolering. Flera 

av mödrarna i Wittkowski et al. (2011), Keefe, Brownstein-Evans och Rouland 

Polmanteer (2017) samt Boath, Henshaw och Bradley (2013) beskrev en frånvaro av 

barnens fäder och en känsla av att stå ensam med hela ansvaret för föräldraskapet. Även 

i de fall där fadern fanns med i bilden (Haga et al. 2012; Coates, de Visser & Ayers 

2015) uttrycktes känslor av ensamhet. Då fadern arbetade infann sig en känsla av 

isolering hos mödrarna som var hemma med barnet, de beskrev att timmarna kändes 

långa samtidigt som de såg andras liv gå vidare. Till skillnad från denna ofrivilliga 

ensamhet som beskrivits ovan, lyfter Highet et al. (2014) samt Dennis och Moloney 

(2009) en längtan efter ensamhet hos en del mödrar. De beskrev en önskan om att bli 

lämnade ifred och tankar om att fly från den nya situationen. I artikeln av Dennis och 

Moloney (2009) berättade en deltagare att hon känt en vilja att adoptera bort sitt barn, 
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och mödrarna hade även uttryckt en önskan om att göra graviditeten, förlossningen och 

moderskapet ogjort. 

 

3.4 Behov av information och support 
 

3.4.1 Bristande kunskap  

Ett återkommande problem i flera artiklar var okunskap om ämnet och ett behov av 

information (Keefe, Brownstein-Evans & Polmanteer 2017; Boath, Henshaw & Bradley 

2013; Bilszta et al. 2010; Wittkowski et al. 2011; Coates, de Visser & Ayers 2015; 

Slade et al. 2010). Flera kvinnor uttryckte svårigheter att skilja på vad som var normala 

känslor efter förlossningen och när det faktiskt blivit för mycket och övergått till en 

depression (Bilszta et al. 2010; Slade et al. 2010; Boath, Henshaw & Bradley 2013).  

 

3.4.2 Professionellt stöd 

Behov av support var ett ämne som togs upp i majoriteten av alla artiklar (Bilszta et al. 

2010; Boath, Henshaw & Bradley 2013; Montgomery et al. 2012; Keefe, Brownstein-

Evans & Polmanteer 2017; Coates, de Visser & Ayers 2015; Haga et al. 2011; Williams 

2013; Wittkowski et al. 2011; Slade et al. 2010; Dennis & Moloney 2009), och ett 

genomgående behov hos dessa mödrar var att få prata om sina erfarenheter. Det 

framkom dock att det fanns svårigheter för mödrar med PPD att söka hjälp, då det var 

svårt att veta var de skulle vända sig. I studier gjorda av Wittkowski et al. (2011), 

Boath, Henshaw och Bradley (2013) och Bliszta et al. (2010) beskrev mödrarna en 

bristande samverkan mellan de olika vårdinstanserna, och att de hänvisats fram och 

tillbaka mellan dessa. Av kvinnor som sökt hjälp uppgav flera av dessa att deras 

problem ej blivit tagna på allvar, utan beskrev istället att sjukvården nonchalerat 

symtomen (Slade et al. 2010; Coates, de Visser & Ayers 2015; Haga et al. 2012; 

Wittkowski et al. 2011; Bilszta et al. 2010; Dennis & Moloney 2009). Supportgrupper 

för kvinnor med PPD har visats vara ett viktigt stöd för mödrarna (Boath, Henshaw & 

Bradley 2013; Haga et al. 2011; Montgomery et al. 2012). De fick då möjlighet att 

träffa andra i samma situation att utbyta erfarenheter med. Flera av mödrarna beskrev att 

detta gav en känsla av gemenskap, att de kände sig mer normala samt att de upplevde en 

större förståelse från de andra deltagarna än från de som ej genomgått något liknande.  
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3.4.3 Stöd från familj och vänner 

Stödet från familj och vänner belystes också vara av stor vikt för det psykiska måendet. 

I studierna av Keefe, Brownstein-Evans och Rouland Polmanteer (2017) samt Boath, 

Henshaw och Bradley (2013) berättade mödrarna att de gärna vände sig till 

familjemedlemmar eller vänner för råd gällande föräldraskapet. Även hjälp med det 

praktiska såsom hushållssysslor och barnpassning beskrevs av flera mödrar som ett 

uppskattat stöd att få från familj, vänner och partner (Bilszta et al. 2010; Boath, 

Henshaw & Bradley 2013; Williams 2013; Haga et al. 2012). Trots detta beskriver 

mödrarna i Dennis och Moloney (2009) att det var svårt att tala med familj och vänner 

om känslorna de upplevde. En av kvinnorna berättar att hon fick det praktiska stödet 

från sin familj, men upplevde att det ej var den typen av stöd hon behövde.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva mödrars upplevelser av PPD. I flera artiklar 

belyste mödrarna upplevelser av höga förväntningar på föräldraskapet, deras 

föreställning var att tiden efter förlossning skulle vara enkel och njutbar. Flertalet 

mödrar nämnde höga förväntningar från samhället och sig själva gällande amningen, de 

kände sig misslyckade och som dåliga mödrar om de inte ammade sitt barn. 

Stigmatisering var ett tema som ofta togs upp av mödrarna, att ta emot behandling för 

sitt psykiska mående var förknippat med skamkänslor och rädsla att ses som en dålig 

mor vilket ofta resulterade i förnekelse av sitt mående. Många såg sig som starka och 

organiserade innan förlossningen men upplevde en förlust av identitet och en känsla av 

att förlora kontrollen när de blev mödrar, de beskrev även upplevelser som fysiska 

förändringar, nedstämdhet, oro, ångest, trötthet och ensamhet. Behovet av support var 

ett genomgående ämne i majoriteten av artiklarna. Återkommande var okunskap och 

behov av information om PPD, detta ledde till svårigheter att förstå situationen och det 

framkom även att många hade svårigheter att söka hjälp och att de inte visste vart de 

skulle vända sig. Mödrarna beskrev missnöje över samverkan mellan olika vårdinsatser 

och att vården hade nonchalerat deras symtom. Stödet från familj och vänner belystes 

vara av stor vikt för det psykiska måendet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
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Litteraturstudiens resultat visade att höga förväntningar och krav var vanligt bland 

mödrarna, deras bild av att bli förälder stämde inte riktigt in på verkligheten och de 

kände sig som dåliga och misslyckade mödrar (Bilszta et al. 2010; Highet et al. 2014; 

Dennis & Moloney 2009). Problem med amning upplevdes som en stor bidragande 

faktor till måendet (Bilszta et al. 2010; Highet et al. 2014; Gao et al. 2009; Haga et al. 

2012). I Mercer’s teori förklaras vikten av sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, 

undervisning och support under graviditeten samt under barnets första år. Mercer 

betonar även betydelsen för en moders självkänsla och självförtroende (Meighan 2014). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie instämmer med Mercer och anser att 

mödrarnas förväntningar och krav hade kunnat undvikits om teorin hade tillämpats. 

Ökad kunskap och support hade resulterat i bättre självförtroende och självkänsla och 

mindre psykiskt lidande. 

 

Oro och ångest var återkommande känslor som beskrevs, exempelvis att bebisen skulle 

sluta andas eller bli sjuk. Oron kunde övergå i rädsla för att göra illa sig själv eller sitt 

barn (Coates et al.  2015; Gao et al. 2009; Dennis & Moloney 2009). Detta styrker 

Miller, Hoxha, Wisner och Gossett (2015) kvantitativa studie där de har undersökt detta 

i ett större sammanhang och resultatet visade att 19,9% av mödrar med PPD upplevde 

ångest jämfört med 1,3% av mödrarna som inte var diagnostiserade med PPD. Studien 

visade även att 25,7% av mödrar med PPD jämfört med 8,4% även led av tvångstankar. 

 

Symtom som trötthet och utmattning delade många mödrar vilket resulterade i 

svårigheter att tänka klart och få vardagliga sysslor gjorda (Highet et al. 2014). Flertalet 

mödrar upplevde även att psykisk ohälsa var väldigt stigmatiserande och de var rädda 

att bli dömda som dåliga mödrar och förnekade därför ofta sitt mående (Bilszta et al. 

2010; Boath, Henshaw & Bradley 2013; Dennis & Moloney 2009). Rush (2010) 

bekräftar detta i sin studie där BVC-sköterskor berättar om hur de identifierar PPD-

symtom. Indikationer som koncentrationssvårigheter, trötthet och sömnbrist fastän 

mödrarna säger att de mår bra bör uppmärksammas och tas på allvar. Sjuksköterskorna 

förklarar även vikten av att identifiera det psykiska måendet i tid innan det hinner gå för 

långt. Skärsäter (2014) menar att om inte PPD upptäcks i tid medför det en ökad 

suicidrisk. 
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I Boath, Henshaw & Bradley (2013) beskrev flera tonårsmödrar med PPD att de kände 

sig dömda till dåliga mödrar på grund av sin unga ålder och de trodde att vårdpersonal 

kunde ta deras barn från dem om de blev diagnostiserade med PPD. Enligt ICN’s etiska 

kod (2012) har alla rätt till samma vård oberoende av exempelvis ålder, kön, hudfärg 

och ursprung. I Slade et al. (2010) där undersökningsgruppen var mellan 18-45 år 

berättade mödrar om rädsla för att vårdpersonal skulle ta barnen från dem om de 

berättade om sitt psykiska mående. Författarna till föreliggande litteraturstudien anser 

därför att rädslan inte behöver vara åldersrelaterad utan kan upplevas av mödrar i olika 

åldrar. 

 

Mercer beskrev i sin teori att fadern spelar en viktig roll för kvinnan i den nyblivna 

modersrollen (Meighan 2014). Dock visade flera studier att mödrarna upplevde 

bristande stöd från barnens fäder (Wittkowski et al. 2011; Keefe, Brownstein-Evans & 

Rouland Polmanteer 2017; Boath, Henshaw & Bradley 2013), samt känslor av ensamhet 

när fadern befann sig på arbetet (Haga et al. 2012; Coates, de Visser & Ayers 2015). I 

en studie av Letourneau, Duffett-Leger, Dennis, Stewart och Tryphonopoulos (2011) 

belystes PPD hos kvinnan från fädernas perspektiv. Deltagarna i studien beskrev tiden 

med en deprimerad partner som väldigt känsloladdad med symtom som bland annat 

ångest och sömnsvårigheter. De förklarar också att de upplevde brist på information 

kring PPD och hur de skulle stödja sin partner. Några av fäderna menade också att deras 

flykt till arbetet blev en slags räddning för att kunna hantera hemsituationen och för att 

inte själv bli deprimerade. Detta förklaras med Mercers teori där hon menar att 

familjens hälsa är gemensam eftersom alla parter påverkas av varandras mående. Hon 

beskriver också att modern och fadern, tillsammans med faktorer som ekonomi, 

familjens värderingar, socialt stöd och stressfaktorer ingår i ett mikrosystem som direkt 

påverkar utvecklingen av moderskapet (Meighan 2014). 

 

Flera mödrar upplevde svårigheter när det kom till att söka hjälp från vården. De 

beskrev att sjukvårdspersonalen ej tog symtomen på allvar (Slade et al. 2010; Coates, de 

Visser & Ayers 2015; Haga et al. 2012; Wittkowski et al. 2011; Bilszta et al. 2010; 

Dennis & Moloney 2009) samt att de blev hänvisade fram och tillbaka bland olika 

vårdgivare (Wittkowski et al. 2011; Boath, Henshaw & Bradley 2013; Bliszta et al. 

2010). Denna okunskap bland vårdpersonalen bekräftade Santos Junior, Rosa Gualda, 

Fátima Araúio Silveira och Hall (2012) i sin studie om primärvårdens erfarenheter av 
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PPD i Brasilien. Personalen menar att de ej hade den kunskap och de resurser som 

krävdes för att identifiera och hantera kvinnor med PPD. Vidare förklarar de att den 

enda hjälp de kunde erbjuda var att hänvisa vidare till psykiatrin, eftersom de inom 

primärvården fått för lite utbildning i psykisk ohälsa. Deltagarna i Rush (2010) studie, 

som var mer vana att hantera dessa patienter, menar istället att det ej behöver vara så 

svårt att prata om PPD och beskrev att enkla, tydliga frågor om patientens mående kan 

fånga upp mycket viktig information. Dock menade även dessa sjuksköterskor att de 

måste hänvisa patienten vidare, dels eftersom det låg utanför deras profession att sätta 

diagnos, men även på grund av tidsbrist och för stort känslomässigt engagemang. I 

resultatet framkom att supportgrupper var ett uppskattat stöd hos flera mödrar (Boath, 

Henshaw & Bradley 2013; Haga et al. 2011; Montgomery et al. 2012). 

Sjuksköterskorna i Rush (2010) betonade även dem vikten av att få olika 

behandlingsalternativ och flera av dem nämnde supportgrupper som ett bra forum för 

nyblivna föräldrar. 

 

4.3 Metoddiskussion 
För att besvara det aktuella syftet och frågeställning gjordes en litteraturstudie med 

beskrivande design. Detta ansågs relevant då litteraturstudier enligt Polit och Beck 

(2012, s. 95) är användbara för att kritiskt granska och skapa en sammanfattning av ett 

forskningsämne.  

 

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studiens resultat hittades via 

sökningar i CINAHL, en databas för omvårdnadsvetenskap som rekommenderats av 

Polit och Beck (2012, s.100). Artiklar söktes endast i CINAHL då författarna ansåg sig 

finna tillräckligt med relevanta artiklar i databasen, detta kan dock ses som en svaghet 

då relevanta artiklar kan ha missats och att sökningar i fler databaser därför hade kunnat 

ge en större bredd. Polit och Beck (2012, s. 98) rekommenderar att i första hand välja 

artiklar som är skrivna på det språk författaren bäst behärskar, men då få artiklar om 

ämnet fanns skrivna på svenska valde författarna att begränsa sökningen till artiklar 

skrivna på engelska. Eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål fanns 

därför risk för feltolkningar av texten som kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Alla artiklar som inkluderades i studien var ”peer reviewed”, vilket betyder att studierna 

har granskats av andra forskare. Detta är en enligt Polit och Beck (2012, s. 594) en 
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kvalitetssäkring, vilket i sin tur höjer trovärdigheten i litteraturstudien. Enbart 

kvalitativa artiklar inkluderades då studiens syfte var att beskriva mödrars upplevelser 

av postpartumdepression. Polit och Beck (2017, s. 487) menar att kvalitativa studier 

beskriver upplevelser och erfarenheter, designen tillåts även att formas efter 

informationen under datainsamlingen, vilket gör den flexibel. Exkluderades gjorde 

studier som undersökte samband mellan PPD och annan sjukdom, studier där 

upplevelser från någon annans perspektiv förklarades, artiklar där dödsfall skett i nära 

samband med förlossningen och studier som undersökte hur PPD kan förebyggas. Detta 

tror författarna minimerade ett missvisande resultat där andra komplikationer kan ha 

spelat stor roll för utgången av studien. Ingen tidsbegränsning för hur länge sen de 

upplevde PPD gjordes, då detta ej ansågs relevant. I valet av artiklar till litteraturstudien 

gjordes inte heller någon begränsning gällande ålder på mödrarna eller geografiskt 

område. Detta kan ses som både en fördel och nackdel då det å ena sidan ger ett bredare 

och mer generellt resultat vilket möjliggör olika synsätt på upplevelser som annars hade 

kunnat gått förlorat. Å andra sidan kan variationen innebära att andra faktorer påverkade 

mödrarnas mående, som låg ålder och kulturella värderingar. Studierna som författarna 

har valt att inkludera i litteraturstudien kommer från flera olika världsdelar vilket styrker 

trovärdigheten på så vis att resultatet blir ur ett globalt perspektiv vilket även visar på att 

PPD förekommer över hela världen och i alla kulturer. Dock hittades ingen studie från 

Sverige vilket kan påverka denna studies överförbarhet. 

  

Båda författarna läste titel och abstract på 206 artiklar, detta styrker litteraturstudien då 

de kunde diskutera syfte och innehåll och på så sätt minimera att missförstånd uppstod 

på grund av språk och formalia då alla artiklar var skrivna på engelska. Författarna 

insåg även vikten av att läsa både titel och abstract då i flera artiklar bara titeln gav ett 

falskt syfte till studien och studien hade blivit mindre pålitlig.  

  

Eftersom författarna var mån om att få en objektiv uppfattning av studierna valde de att 

granska artiklarna var för sig, detta för att inte påverkas av varandra då detta skulle 

kunna leda till att litteraturstudiens resultat blev missvisande. Granskningen utfördes 

med hjälp utav rekommenderade mallar, vilket bidrog till en mer strukturerad 

genomgång av artiklarna. Detta kan ses som en styrka eftersom de inkluderade 

artiklarna blev noggrant granskade samt bekräftade att studierna var tydligt beskrivna 

och innehöll viktiga delar. Polit och Beck (2012, s. 97) menar att det är fördelaktigt om 
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materialet läses av flera olika parter eftersom informationen alltid blir något påverkad 

av personliga åsikter. Kodning av materialet gjordes därför först enskilt och jämfördes 

sedan med varandra och visade då på snarlika resultat. Detta kan ses som en styrka då 

det tyder på att författarna varit objektiva i sin granskning, vilket ökar trovärdigheten i 

studien.  

 

4.4 Kliniska implikationer 
Författarna till denna litteraturstudie anser att det krävs en ökad förståelse och kunskap 

om PPD, hur den yttrar sig samt hur den ska bemötas och behandlas, eftersom det 

framkommit brister i såväl information och bemötande. Mödrar med PPD kan mötas 

inom olika vårdinstanser samtidigt som antalet specialistsjuksköterskor minskar, vilket 

gör att allmänsjuksköterskor bedriver mer och mer specialistvård. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ökar sin förståelse om ämnet, så att en bättre 

omvårdnad kan erbjudas. Flera mödrar har uppgett känslor av skuld, skam och 

förnekelse. Författarna tror att ökad kunskap kan bidra till ett mer öppet klimat där PPD 

blir mer accepterat och lättare att söka hjälp för. Olika sätt att öka kunskapen skulle 

tillexempel kunna vara att inkludera ämnet i grundutbildningen för sjuksköterskor, 

erbjuda utbildningar på de arbetsplatser som ofta kommer i kontakt med patienterna, 

samt öka patientutbildningen. Detta skulle förhoppningsvis kunna minska stigmatisering 

och skuld- och skamkänslor. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom PPD anser författarna behövs efter bearbetning av resultatet till 

litteraturstudien, eftersom samtliga grupper som studerats uppgav att kunskapen kring 

ämnet var bristfällig. Vi vet att anknytningen mellan modern och barnet påverkas vilket 

också påverkar barnets utveckling, dock vore det intressant med mer forskning om hur 

barnet påverkas över tid. Detta skulle motivera ytterligare varför det är viktigt att 

information om PPD sprids och att sjukdomen behandlas. Ingen svensk forskning ingick 

i litteraturstudien och få nordiska studier hittades i sökningen. Detta vore intressant för 

framtida forskning för att se om det finns skillnader i upplevelserna kring sjukdomen 

och vården som bedrivs i nordiska länder, jämfört med övriga platser i världen. 

 

4.6 Slutsats  
Mödrars upplevelser av PPD var varierande. Många upplevde trötthet, nedstämdhet, 

oro, höga förväntningar och stigmatisering. Psykisk ohälsa var förknippat med rädsla att 
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bli dömd till en dålig mor och många förnekade därför sitt mående. Majoriteten 

upplevde behov av support, när de sökte hjälp blev de nonchalerade av vården och de 

blev inte blev tagna på allvar. Även bristande kunskap var en tydlig aspekt, både inom 

vården och hos mödrarna och dess anhöriga. Sjuksköterskan behöver ökad kunskap 

inom PPD för att identifiera tillståndet i ett tidigt skede, dels för att längden på PPD har 

betydelse för anknytningen till barnet men även för att minimera onödigt lidande och 

möjliggöra en bättre omvårdnad. Med ökad kunskap kan även sjuksköterskan påverka 

stigmatisering och att PPD blir mer accepterat och lättare att söka hjälp för. 
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