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SAMMANFATTNING  

Nyckelord: Postpartumdepression, vård, öppenvård, upplevelse, kvinnor 

Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter 

barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om 

psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap 

hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. För att kunna erbjuda en god 

vård utifrån kvinnornas behov behövs mer kunskap om deras upplevelser.  

Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av förlossningsdepression samt vården i samband 

med detta.  

Metod: Allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Databaserna Pubmed, Psycinfo och 

CINAHL användes till litteratursökningen. Resultatet baserades på 11 originalartiklar med 

kvalitativ ansats, som var skrivna mellan 2008-2019. Artiklarnas kvalitet granskades.  

Resultat: Vid sjukdomen upplevde flera mödrar känslan av misslyckande, hopplöshet och de 

påverkades av stigman runt sjukdomen att framstå som en dålig mamma. Isolering och 

ensamhet upplevdes av många mödrar. Stöd i form av bekräftelse och förståelse upplevdes 

vara en grund för återhämtning. Mödrarna upplevde också bristfällig kunskap om PPD. En 

del mödrar upplevde vården som stöttande och givande, medan en del upplevde den som 

bristfällig eftersom bland annat sjukvårdspersonal försökte normalisera känslorna.  

Slutsats: Resultaten skulle kunna tolkas som att många upplevelser berodde på bristfällig 

kunskap om PPD hos kvinnor och hos olika yrkeskategorier inom vården. Eftersom PPD är 

en del av vårt samhälle bör ökad kunskap hos sjuksköterskor inom öppenvården främjas för 

att ge mödrar en bättre vård och hälsa.   

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Keywords: Postpartum depression, care, non-institutional care, experience, women 

Background: Postpartum depression (PPD) affects 12 % of women. PPD comes after 

childbirth and usually appears within four weeks. Today there is poor knowledge about 

mental ill related to PPD. Women have also limited knowledge about how and where to seek 

care. To be able to offer good care based on women’s needs, more knowledge about their 

experience is needed.  

Purpose: To investigate the experiences of women with Postpartum Depression (PPD) and 

the healthcare in conjunction to this.  

Method: General literature study with descriptive design. The Pubmed, Psykinfo and 

CINAHL databases were used for the literature search. The result was based on 11 original 

articles with a qualitative approach, written from 2008-2019. The quality of the articles were 

examined.    

Result: During the PPD period, several mothers experienced the feeling of failure, 

hopelessness and felt affected by the stigma around the disease, to appear as a bad mother. 

Isolation and loneliness were experienced by many mothers. Therefore support in the form of 

affirmation and understanding was seen as a basis for recovery. Poor knowledge about PPD 

was a common experience. Some mothers perceived the care as supportive and rewarding, 

while some women felt that the care was not good because healthcare professionals tried to 

normalize their feelings.  

Conclusion: The results of the study could be interpreted that many experiences from women 

depend on poor knowledge of PPD in both mothers with PPD and in different health care 

professionals. Since PPD is a part of our society, increased knowledge of nurses non-

institutional care should be encouraged for the reason to give mothers with PPD better care 

and health.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Depression 

I dagens samhälle är det allt vanligare med depressioner. Depression anses idag vara en av de 

fyra största folksjukdomarna (Folkhälsomyndigheten, 2017). Folkhälsomyndighetens senaste 

mätning som gjordes år 2018 visar att nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland 

kvinnor (20%) än män (14%). Mätningar i åldersgruppen 16-29 år resulterade i att nedsatt 

psykiskt välbefinnande och depression var vanligast bland unga kvinnor (33%), jämfört med 

männen (19%) (Folkhälsomyndigheten, 2019). Trots ökad prevalens av depressioner finns det 

bristande kunskap om psykisk ohälsa inom vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2017).  

 

1.2 Postpartumdepression  

År 2014 drabbades cirka 8-15 %, vilket motsvarar cirka 10 000, svenska nyblivna mödrar av 

postpartumdepression (förlossningsdepression) (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Prevalensen för postpartumdepression är 12 % och prevalensen är högst i 

mellanöstern (26 %) och lägst i Europa (8%) (Shorey et al., 2018).   

 

Postpartumdepression och övriga depressioner skiljer sig inte nämnvärt åt, båda har samma 

symtombild och samma frekvens. Det som skiljer dem åt är tidpunkten när sjukdomen 

inträffar. Tidpunkten för postpartumdepression är efter barnafödande (Ghaedrahmati, 

Kazemi, Kheirabadi, Ebrahimi & Bahrami, 2017). Postpartumdepression kommer vanligtvis 

att drabba kvinnor inom fyra veckor efter barnafödande (Karolinska institutet, i.d.). 

Depressionen kan gå över från några månader till år, till att vara återkommande. För att 

kunna diagnostiseras med depression ska det vara betydande symtom som pågått i minst två 

veckor, samt att det har en betydande roll för det sociala och vardagliga livet (Wickberg & 

Hwang, 2003). Symtomen som kan förekomma vid postpartumdepression är 

humörsvängningar, förändringar i aptiten, nedstämdhet, störningar i sömnen, en stark oro 

över sitt barn, svårt att koncentrera sig, en känsla av tvivel, nedsatt intresse för det som en 

gång varit roligt samt tankar om död och självmord (Ghaedrahmati, et al., 2017). 

 

Förlossningsdepression klassificeras med bland annat självskattningsskalan Edinburgh 

Postnatal Depression Scale, EPDS. 10 poäng eller mer på skalan påvisar en tendens till 

förlossningsdepression, maxpoäng är 30 (Paranhos de Albuquerque Moraes, Lorenzo, Arruda 

Reinaux Pontes, Montenegro & Cantillino, 2017). O’Hara & McCabe (2013) beskriver i 



 

 2 

deras studie att det möjligtvis inte finns tillräckligt med underlag för att säga att screening för 

förlossningsdepression bör vara en grundläggande rekommendation för kvinnor postpartum. 

Däremot visar samma studie att det finns fördelar med screening och därav borde 

rekommenderas. 

 

Det är vanligt med farmaceutisk behandling vid förlossningsdepression. De flesta mödrarna 

föredrar dock psykoterapi (O’Hara & McCabe, 2013). Socialt stöd och samtalsstöd är ett 

tänkbart behov för återhämtning samt för att minska risken att drabbas av 

postpartumdepression (Corrigan, Kwasky & Groh, 2015).  

 

Förlossningsdepression påverkar inte bara kvinnan själv utan även hennes familj. Kvinnans 

hälsa under sin förlossningsdepression påverkar och kan ge kognitiva, beteende, och 

hälsorelaterade konsekvenser för barnet (O’Hara & McCabe, 2013). Kvinnans sjukdom leder 

även till att mannen blir påverkad. Partnern får ta mycket mer ansvar vilket är utmattande. 

Männen menar att de också blivit deprimerade eller upplevt nedstämdhet av situationen. De 

nämner också att de har otillräcklig kunskap om förlossningsdepression. Männen önskar att 

de var mer inkluderade i vården med sin partner (Lerardi, Collins Fantasia, Mawn & Watson 

Drischoll, 2019).  

 

I publikationen “Vård efter förlossning” visar Socialstyrelsen (2017) att vårdkedjan, bland 

annat primärvården saknar tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom efter 

förlossning. Det är möjligt att deltagande mödrar upplever att vårdpersonalen har bristfällig 

kunskap om PPD där de normaliserar deras känslor (Haga, Lynne, Slinning & Kraft, 2012). 

Det saknas också kunskap om hur omsorg och bemötande påverkar individerna och vem som 

ansvarar för vården efter BB. Det är otydligt vart kvinnorna ska vända sig efter förlossningen. 

Det leder till att sjukdomen upptäcks för sent (Socialstyrelsen, 2017).  

 

1.3 Teoretisk referensram  

Studien relaterar till Kari Martinsens omsorgsteori eftersom fokus ligger på bemötande och 

den omsorgsfulla omvårdnaden som är viktig vid depression. Enligt Kristoffersen (2006), 

menar Kari Martinsen att omvårdnad är en form av omsorg. Omsorgsrelationen handlar om 

att vårdpersonalen tar hand om patienten utan att förvänta sig något i gengäld. Fokus ligger 

på att göra det bästa för patienten. Det finns även brister i Martinsens teori. Martinsen tar en 

del avstånd från det professionella förhållningssättet genom att inte sträva efter att människan 
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ska återfå sin funktion och självständighet. Martinsen menar att det inte alltid är möjligt att 

lyckas återställa funktionerna. Vid en depression finns det risk för återinsjuknande vilket gör 

att vi anser teorin lämplig för arbetet. Men också eftersom omsorgen har en stor grund i 

upplevelsen av depressionen. I O’Hara & McCabe’s (2013) studie visar de på att 

förlossningsdepression ofta kvarstår under en längre period samt att det ofta förknippas med 

återinsjuknande.  

 

Kristoffersen (2006), skriver även att Martinsen anser att relationer är grunden för en 

människas liv. Varje människa har lika stort värde och lika mycket rätt till omsorg. Martinsen 

ser på miljö och människa som väldigt nära varandra, där de tillsammans utgör en helhet. Vid 

hälsa så menar Martinsen att det är viktigt att ta patientens egna upplevelser i beaktande. 

Utgångspunkten och fokus för vården är den situation som patienten befinner sig i just nu. 

Omsorg är en social relation som består av grundpelarna gemenskap och solidaritet. Att ha 

förståelse för den andra och skapa en relation för att kunna förhålla sig till dennes situation är 

viktigt. Det grundläggande i de mänskliga relationerna är livsyttringar som till exempel tillit 

och barmhärtighet, som alltid finns tills en person sviker en annan. Förståelsen skapas genom 

att förhålla sig till individen, skapa en god relation, göra saker för patienten men även 

tillsammans med patienten. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Ansvaret hos sjuksköterskan riktar sig framförallt till människor som behöver vård. 

Sjuksköterskan ska också kunna tillgodose behov hos den sjuke individen. Det ska ske ett 

samarbete mellan patient och sjuksköterskan. Inom hälso- och sjukvård har sjuksköterskan ett 

ansvar att bistå en jämlik vård, där resurser, tillgång till sjukvård samt övriga tjänster inom 

vården ska vara likställda mellan samtliga patienter. Utöver det här så ska sjuksköterskan 

vara lyhörd, trovärdig, respektfull och visa medkänsla för sina patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) har patienten rätt till individanpassad information. 

Patienten är beviljad både skriftlig och språkvarierad information om undersökningar, 

behandlingar och vården kring sjukdomen. Sjuksköterskan har därför ett ansvar att arbeta för 

att patienten ska förstå sitt hälsotillstånd och få möjligheten att vara delaktig i sin vård där 

självbestämmande och integritet ska respekteras (SFS, 2014:821).  
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Att arbeta personcentrerat innebär att patienten i fokus, där personen sätts framför 

sjukdomen. Vid personcentrerad vård anses de sociala, psykiska, andliga och existentiella 

behoven lika viktiga som de fysiska. Sjuksköterskan ska vid en personcentrerad vård visa 

öppenhet och ha möjlighet att ta in patientens berättelse. Patientens egna beskrivningar av 

viljor och behov anses vara lika viktigt, som vad de professionella anser vara viktigt. 

Patientens åsikter ska respekteras och bekräftas. Sjuksköterskan ska dessutom ha god 

kunskap om patienten för att kunna främja patientens hälsa utifrån patientens perspektiv på 

hälsa, och låta hen leva det liv hen vill leva (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016a).  

 

1.5 Problemformulering  

Enligt SBU (2014) drabbades cirka 8-15% av nyblivna mödrar i Sverige av 

postpartumdepression. Sjukdomen kan ge konsekvenser som till exempel bristande 

anknytning till barnet på grund av bristen på moderkänslor (Ghaedrahmati, et al., 2017) och 

parrelaterade problem (Lerardi et al., 2019). Det råder okunskap kring psykisk ohälsa och 

postpartumdepression. De nyblivna mödrarna saknar kunskap angående var de ska söka vård 

(Socialstyrelsen, 2017). För att kunna möta kvinnorna med postpartumdepression i 

öppenvården på ett professionellt sätt, behövs kunskap om deras upplevelser av sjukdomen 

samt upplevelser av den vård som givits. 

 

1.6 Syfte 

Att undersöka kvinnors upplevelser av förlossningsdepression samt vården i samband med 

detta.  

 

1.6.1 Frågeställningar:  

Hur upplever kvinnan att ha förlossningsdepression?  

Hur upplever kvinnan vården under sin förlossningsdepression? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

En litteraturöversikt utfördes med en beskrivande design. Litteraturöversikter används för att 

sammanställa tidigare forskningsresultat inom området för att ge en överblick inom det 

avgränsade området (Friberg, 2017).  
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2.2 Sökstrategi 

Pubmed, PsycInfo och CINAHL tillämpades för att hitta vetenskapliga kvalitativa 

originalartiklar. Samtliga databaser har omvårdnadsfokus, men med mer medicin på Pubmed 

och mer psykiatri på PsycInfo (Forsberg & Wengström, 2016). Kvalitativa artiklar besvarar 

personers upplevelser, reaktioner och känslor (Pettersson, 2013), vilket ansågs besvara syftet. 

Med avseende till syftet valdes bärande ord ut. Svensk MeSH användes för översättning 

(Karolinska institutet, i.d.). Postpartum depression, experience, primary care och nurses 

tillämpades som nyckelord. Utifrån sökresultatet lästes cirka 50 titlar som ansågs vara 

relevanta för arbetet. Därefter granskades dessa artiklarnas abstrakt. 18 artiklar valdes ut och 

lästes hela. Därefter valdes 12 ut som kvalitetsgranskades. 11 vetenskapliga originalartiklar 

användes med avseende till syftet efter kvalitetsgranskning, se tabell 1.   

 

Inklusionskriterier: Vetenskapliga kvalitativa originalartiklar med strukturen IMRaD. Artiklar 

publicerade mellan år 2008-2019. Skrivna på svenska eller engelska. Kvinnor över 18 år. 

Datametod som berörde etiska grunder.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar som inte fanns tillgängliga avgiftsfritt inom ramen för Uppsala 

universitets prenumeration. Inneliggande patienter. 

 

Tabell 1: Sökresultat med sökord 

Databas Sökord  Utfall  Bortfall 
pga. 
exklusio
nskriteri
er 

Utval
da 
titlar 

Lästa 
abstrac
ts 

Lästa 
artiklar 

Kvalitetsg
ranskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

CINAHL Postpartumdepressi
on,experience,nurs
es 

90 80 10 10 9 6 5 

CINAHL Postpartum 
depression,experien
ce, primary care 

62 58 4 4 1 1 1 
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Pubmed Postpartum 
depression AND 
experience AND  
nurses 

61 57 4 4 4 2 2 

Pubmed Postpartum 
depression AND 
experience AND 
primary care 

69 64 5 5 2 1 1 

PsycINFO Postpartum 
depression AND 
experience AND 
nurses 

88 83 5 5 0 0 0 

PsycINFO Postpartum 
depression AND 
experience AND 
primary care 

99 91 8 8 2 2 2 

Summering  469 433 36 36 18 12 11 

 

2.3 Bearbetning och analys 

2.3.1 Kvalitetsanalys 

Samtliga artiklar som valdes ut hade kvalitativ forskningsansats.  

En granskningsmall tillämpades som används till kvalitativa artiklar (SBU, 2014). 

Granskningsmallen (bilaga 2) tar upp syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. I 

granskningsmallen ställs ett antal frågor som kan besvaras med ja, nej, oklart eller ej 

tillämpligt. Totalt kan 21 frågor besvaras med ja. Artiklar ansågs ha tillräckligt god kvalitet 

om 12 frågor besvaras med ja, vilket är 57 %. Låg kvalitet <12, medel kvalitet 12-16 och hög 

kvalitet >16 poäng. Det fanns riktlinjer till varje del av granskningsmallen som användes för 

att bedöma kvaliteten. Kvaliteten på artiklarna varierade från låg till hög. Artiklar som hade 

medelhög och hög kvalitet, samt relaterade till syftet valdes ut.  
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2.3.2 Resultatanalys  

Det huvudsakliga resultatet som besvarar syfte och frågeställningar från 11 inkluderade 

artiklar presenteras i tabellform. Övriga ingående rubriker i tabellen är 

författare/publikationsår/land, titel, syfte, metod, urval och kvalitet, se bilaga 1, tabell 3. 

Resultatanalysen inspirerades av Forsberg & Wengströms (2016) modell för innehållsanalys. 

Modellen modifierades efter arbetets innehåll. Resultatet lästes först flera gånger för att 

skriva ner samtliga resultat från studierna. Texten översattes också till svenska för att få en 

annan förståelse. Därefter identifierades meningsbärande meningar. De meningar som hade 

liknande betydelse sammanfördes. Resultattexten kondenserades. Därefter analyserades 

texten för att finna kategorier och subkategorier. De analyserades ännu en gång i förhållande 

till syfte och frågeställningar. Resultatet sorterades efter syfte och frågeställningar. 

Kategorierna och subkategorierna skapades relaterat till innehåll. Resultatet tolkades ett 

flertal gånger och slutligen diskuterades. Resultatet lästes flera gånger.  

2.4 Forskningsetiska överväganden  

Studien hade etiska resonemang eftersom den bland annat inte utfördes praktiskt. Studien var 

en litteraturöversikt, vilket inte kunde skada den enskilda människan fysiskt, psykiskt och 

integritetsmässigt. Under dataanalysen granskades artiklarna och författarnas förhållningssätt 

till etiska principer vid utförande av metoden (CODEX, 2018) Det eftersträvades att hitta 

artiklar med ett etiskt resonemang eller godkända av etisk kommitté. Under arbetet 

eftersträvades det att inga egna värderingar skulle påverka utväljandet av artiklar eller 

resultatet.  

 

3. RESULTAT 

Resultatet baserades på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsansats. Artiklarna 

utfördes i Storbritannien, USA, Nya Zeeland, Kina, Australien samt Kanada. Antalet 

respondenter var totalt 200. Åtta av artiklarna hade medel kvalitet och tre hade hög kvalitet. 

Samtliga artiklar besvarade kvinnors upplevelser av postpartumdepression, av vården eller 

både och. Innehållet sorterades in efter frågeställningar i två delar samt kategorier och 

subkategorier, se tabell 2 för vidare inblick. Resultatet presenteras i löpande text.  
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Tabell 2: Översikt över resultatets teman, kategorier och subkategorier 
 Kategori Subkategori 

U
p

p
le

v
e
ls

e
 a

v
 

p
o
st

p
a
r
tu

m
d

e
p

r
e
ss

io
n

 

1. Kände att något var fel 
 

2. En dålig mamma 
 

 
3. Ensamhet och isolering 

 
4. Okunskap och lärdom 

 
 

5. Skillnad på förväntningar och 
verklighet 

 
 

-Misslyckande och skam 
-Rädsla 

 

U
p

p
le

v
e
ls

e
 a

v
 v

å
r
d

e
n

 v
id

 

p
o
st

p
a
r
tu

m
d

e
p

r
e
ss

io
n

 

1. Stöd 
 

2. Brist på information 
 

 
3. Varierande attityder 

 
 

4. Orsaker till att inte söka vård 

 
-PPD-stödgrupper 
 
 
 
 
-Positiva attityder 
-Negativa attityder 
 
 

 

3.1 Upplevelse av postpartumdepression  

3.1.1 Kände att något var fel 

Gemensamt för kvinnorna var att de kände att de var vilse. Initiala känslor som mindre 

kontroll, oförmåga att ta ställning, trötthet, utmattning, nedstämdhet och upplevde att de 

förlorat sig själva var återkommande (Bilszta, Ericksen, Buist & Milgrom, 2011; Canty, 

Sauter, Zuckerman, Cobyan & Grigsby, 2019; Dennis & Moloney, 2009; McCarthy & 

McMahon, 2008). Mödrarna kände också att något var fel men man trodde sig inte ha PPD 

(McCarthy & McMahon, 2008). 

  

3.1.2 En dålig mamma 

Misslyckande och skam 

Generellt sett beskrev kvinnorna upplevelsen av att framstå som en dålig mamma och känslan 

av misslyckande. Det var vanligt med känslor av olycklighet och upplevelser av 

otillräcklighet. Känslorna intensifierades av föräldrakraven, framförallt genom att de 

jämförde sig med andra mödrar. Skam var en recidiverande känsla i samband med 
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misslyckandet (Bilszta et al., 2011; Canty et al., 2019; Dennis & Moloney, 2009; McCarthy 

& McMahon, 2008; Slade, Morell, Rigby, Richi, Spittlehouse & Brugha, 2010; Turner, 

Chew-Graham, Folkes, & Sharp, 2010; Williams, 2013). Diagnosen förlossningsdepression 

fick modern att känna mindre skuld och skam (McCarthy & McMahon, 2008). 

  

Rädsla  

Många kvinnor upplevde en rädsla av att prata om känslor, upplevelser och PPD. De beskrev 

att de var rädda för att framstå och bli dömd som en dålig mamma som inte klarade av att ta 

hand om sitt barn. Dessutom var de rädda för negativ stigmatisering (Canty et al., 2019; 

Cook, Goyal & Allen, 2019; Dennis & Moloney, 2009; McCarthy & McMahon, 2008; Slade 

et al., 2010; Turner, et al., 2010), att bli sedd som en mor som riskerar att skada eller till och 

med dödar sitt barn (Dennis & Moloney, 2009) eller att betraktas som en person med en 

psykiatrisk sjukdom (McCarthy & McMahon, 2008).  

  

3.1.3 Ensamhet och isolering           

Kvinnorna upplevde att de blev isolerade och ensamma till följd av 

förlossningsdepressionen. På grund av förlossningsdepressionen vågade de inte närma sig 

deras familj och vänner (Feeley et al., 2015; Dennis & Moloney, 2009; McCarthy & 

McMahon, 2008; Williams, 2013; Wittkowski, Zumla & Fox, 2011). Symtomen på 

förlossningsdepressionen ansågs förbättras av aktiviteter och stöd utanför hemmet (Feeley et 

al., 2015; Canty et al., 2019). 

  

3.1.4 Okunskap och lärdom 

Många kvinnor upplevde en brist på kunskap om PPD. De beskrev en svårighet att särskilja 

depressiva symtom och vanliga känslomässiga reaktioner. Somliga uppgav att PPD var 

något som upplevdes drabba andra men inte en själv (Canty et al., 2019; Dennis & Moloney, 

2009; Feeley et al., 2015; Bilszta et al., 2011). Dessutom upplevde kvinnorna att de ville 

hitta förklaringar till varför de mådde som de gjorde (McCarthy & McMahon, 2008; 

Wittkowski et al., 2011). 

  

Efter och under återhämtningen av perioden av PPD upplevde mödrarna att de hade fått en 

erfarenhet, lärdom och en bättre självkänsla. De upplevde att de fått en större empati 

(Williams, 2013; Cook et al., 2019).  
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3.1.5 Skillnad på förväntningar och verkligheten 

Det var svårt att anpassa sig till ett liv med förlossningsdepression eftersom kvinnorna 

beskrev att de förväntat sig att livet skulle bli perfekt och lyckligt. Dessutom upplevde 

kvinnorna ett motstånd att vara sjuka i depression, där känslorna aldrig skulle försvinna samt 

att de var oförberedda på den hopplöshet de stötte på (Bilszta et al., 2011; Dennis & 

Moloney, 2009; Gao, Wai-chi Chan, You, & Li, 2010; McCarthy & McMahon, 2008; 

Williams, 2013). 

  

3.2 Upplevelse av vården vid postpartumdepression 

3.2.1 Stöd 

Kvinnorna upplevde besöken i vården som positiva, eftersom de fick möjligheten att prata 

med någon professionell om känslor samt att de fick en bekräftelse på känslorna (Feeley et 

al., 2015; McCarthy & McMahon, 2008; Slade et al., 2010; Turner et al., 2010; Williams, 

2013). Relationen mellan vårdpersonal och patient var betydande, kvinnorna upplevde det 

lättare att prata om de kände vårdpersonalen (Slade et al., 2010; Turner et al., 2010). 

Dessutom upplevde mödrarna vårdbesöken positiva eftersom de var enbart för dem. De 

behövde inte fokusera på barnen (Feeley et al., 2015; Turner et al., 2010). 

 
“So my point of recovery was the fact of, I need to talk, to people, and let them, or someone, and say, 

you know, is this normal, is this not normal” (Williams, 2013, s.279) 

  

PPD-stödgrupper  

PPD stödgrupper ordnade av vården beskrevs som en god och säker plats att gå till för att 

känna gemenskap, få stöd och inte känna sig ensam (Cook et al., 2019). Kvinnorna upplevde 

att det var befriande när andra mödrar berättade om samma känslor och upplevelser (Cook et 

al., 2019; Feeley et al., 2015; Wittkowski et al., 2011). 

  

3.2.2 Brist på information  

Kvinnorna upplevde att det fanns okunskap hos vårdpersonalen. Deras upplevelser 

baserades på att de fick bristfällig information om PPD samt att handläggningen runt 

sjukdomen upplevdes ofullständig. De ville ha mer information om omvårdnaden och vart 

man skulle söka hjälp (Dennis & Moloney, 2009; Feeley et al., 2015; Slade et al., 2010; 

Williams, 2013). En uppföljning av PPD saknades på sjukhuset, hemmet och vårdcentralen 

av sjuksköterskor (Feeley et al., 2015).  
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God kunskap och förståelse hos vårdpersonalen upplevdes viktigt. Dessutom upplevdes att 

utbildning från vården gav en ökad förståelse för PPD. Det beskrevs också att det var bra när 

de fick förslag på åtgärder mot sjukdomen (Cook et al., 2019; McCarthy & McMahon, 2008; 

Slade et al., 2010; Turner et al., 2010). Kvinnorna upplevde även att vården bidrog till att 

minska stigmat över deras ångest/tillvaro (McCarthy & McMahon, 2008).  

  

3.2.3 Varierande attityder  

Positiva attityder  

Mödrarna uppfattade vårdpersonalen som lyssnade på dem, vänliga, inte dömande, 

förstående, lugnande samt hjälpsamma (Turner et al., 2010; Slade et al., 2010). Många 

mödrar hade positiva upplevelser av vårdmöten som inriktade sig på att prata om deras 

känslor (Slade et al., 2010). Kvinnorna upplevde att det inte hade någon betydelse om vem 

som gav vården inom vårdkedjan. Det var viktigt att ha någon som förstod och någon som 

skulle uttala sig om att det kommer bli bra (Bilszta et al., 2011; Feeley et al., 2015; Turner et 

al., 2010; Williams, 2013).  

  

Negativa attityder 

Nedlåtande attityder, med bland annat normaliserande av känslor från vårdpersonalen var 

något kvinnorna upplevde. Dessutom ansåg de sig frustrerade över stödet och vården de 

erbjöds. Kvinnorna upplevde också att de negativa attityderna från vårdpersonalen minskade 

deras självkänsla och ökade deras skuld, att de borde ha klarat sig själva (Bilszta et al., 2011, 

Slade et al., 2010). De valde då att vända sig till sin familj istället (Wittkowski et al., 2011; 

Slade et al., 2010). 

  

3.2.4 Orsaker till att inte söka vård 

Mödrarna beskrev att de inte visste vilka vårdtjänster som fanns. De som hade sökt hjälp 

menade att det var svårt att finna information, brist på samarbete mellan vårdtjänster samt 

långa väntetider (Bilszta et al., 2011). Likaså upplevde kvinnor sämre tillgänglighet om de 

var bosatta utanför stan. Det var svårt att ta sig till sjukvården samt att det tillkom kostnader 

för transporter in till stan (Canty et al., 2019). Felaktiga föreställningar om vården var 

vanliga upplevelser som beskrevs. Medicineringen upplevdes skamlig och kvinnorna ville 

på grund av det och stigmatiseringen inte ta medicinen (Turner et al., 2010). Dessutom 
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beskrev mödrarna en rädsla, att vårdpersonalen skulle sprida vidare informationen, döma 

dem samt inte lyssna på dem (Slade et al., 2010; Turner et al., 2010).  

4. DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av postpartumdepression och 

vården i samband med detta. Mödrarna upplevde sig vilsna och kände sig misslyckade som 

mammor, vilket förstärktes av föräldrakraven eftersom de jämförde sig med andra mödrar. 

Dessutom upplevdes en rädsla att framstå och bli dömd som en dålig mamma. Isolering och 

ensamhet på grund av sin sjukdom var en vanlig upplevelse hos många kvinnor. Likaså 

upplevde många mödrar att de hade en okunskap kring PPD. Kvinnorna beskrev också att 

verkligheten efter födsel inte stämde överens med vad de förväntat sig.  

Kvinnorna nämnde att stöd var en viktig faktor för återhämtning i form av samtal med 

vårdpersonal, eftersom det upplevdes minska ensamheten samt upplevdes ge en bekräftelse 

på deras känslor. Relationen till vårdgivaren var också viktig. Bristande stöd upplevdes av 

flera mödrar. Otillräcklig information om PPD samt okunskap hos vårdpersonal om 

sjukdomen var vanliga upplevelser hos kvinnorna. Dessutom ansåg de att det var viktigt med 

god kunskap och förståelse hos vårdpersonalen. Attityder hos vårdpersonal varierade och 

kvinnorna upplevde att det var bra med positiva attityder, när det var någon som inte dömde 

och var vänlig. Orsaker till varför kvinnorna inte sökte vård var på grund av att de upplevde 

att de inte visste var de skulle vända sig. Felaktiga föreställningar och infrastrukturen hade 

också betydelse.  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Upplevelse av postpartumdepression 

Kvinnorna var rädda att framstå och bli dömda som dåliga mödrar. De påverkades av 

föräldrakraven eftersom de jämförde sig med andra kvinnor. Keefe, Brownstein-Evans & 

Rouland Polmanteer (2017) styrker att mödrar med PPD upplever flera hinder och svårigheter 

för att bli en bra mamma. De beskriver även att det är viktigt att slutföra sitt uppdrag som 

mamma även om det upplevs svårigheter. Ökad kunskap och förståelse hos individen, 

samhället och sjuksköterskan skulle möjligen medföra att kvinnorna slutar uppleva rädsla, att 

framstå som en dålig mamma. En ökad kunskap och förståelse skulle också kunna bidra till 

att kvinnan vågar öppna upp och berätta om sitt tillstånd för både vänskapskrets och på 
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sociala medier. Det är vanligt med sociala medier idag (Davidsson, Palm, & Melin Mandre, 

2018). Sociala medier skulle kunna vara en kunskapskälla för andra som inte upplevt PPD. 

Dels genom att få information om sjukdomen, men även kunna skapa en möjlighet att finna 

en gemenskap med andra mödrar som har PPD. Däremot kan det finnas en risk att jämföra 

sig med friska mödrar och därav bygga upp en realitet som inte stämmer överens med 

verkligheten. Mödrarna upplevde att förväntningarna inte stämde överens med verkligheten. 

Deras inställning till moderskapet, att uppleva sig misslyckad som mamma, skulle kunna ha 

en inverkan på relationerna inom familjen. Dels anknytningen till barnet men också 

relationen till partnern, som möjligen får hantera en ny livssituation. Detta skulle kunna leda 

till att partnern får ta mer ansvar, samt tolerera personlighetsförändringar hos kvinnan. Ett 

förslag på vidare forskning skulle därför vara att fokusera på partnerns välmående i samband 

med kvinnans förlossningsdepression, för att se hur partnern samt relationen kan påverkas. 

Kvinnorna upplevde att de var ensamma på grund av deras förlossningsdepression. 

Sjukdomen bidrog till att de isolerade sig. Kristoffersen (2006) skriver att Kari Martinsen 

menar att det är viktigt med en omsorgsfull relation. Det är viktigt att stötta patienten och 

göra det bästa för den, vilket stödjer resultatet, att kvinnorna uttryckte ett behov av stöd. I en 

studie styrker också Corrigan och medarbetare (2015) att bra och tillgängligt stöd medför att 

kvinnorna har mindre risk att drabbas av PPD. Att kvinnorna kände sig ensamma och 

isolerade skulle möjligen baseras på att de inte visste var de skulle söka vård, vilka tjänster 

som erböjds samt hur de skulle hantera sin PPD. Det skulle kunna tänkas bli svårare att söka 

vård om kvinnorna isolerar sig. Den här vetskapen om ett behov av stöd skulle kunna vara 

betydande för det kliniska arbetet. Sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg och bemöta 

kvinnor med PPD eftersom det är troligt att kvinnan söker vård för sina besvär på en 

vårdcentral. Det är också viktigt att sjuksköterskan vet var hen ska hänvisa kvinnan, till 

exempel till PPD-stödgrupper, psykolog, föräldragrupper och så vidare.  

4.1.2 Upplevelser av vården vid postpartumdepression 

Positiva attityder och ett gott bemötande i vården var uppskattat av många kvinnor. 

Dessutom upplevde kvinnorna det lättare om relationen till vårdgivaren var bra. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara respektfull samt visa medkänsla för sina patienter 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Likaså är betydelsen av att använda sig av en 

personcentrerad vård viktig, där modern placeras i mitten, för att få en helhetsförståelse av 

moderns behov samt för att kunna individualisera vården. För att arbeta personcentrerat och 
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garantera en god behandling och uppföljning är relationen och samarbetet mellan 

sjuksköterskan och modern en betydande faktor (Corrigan et al., 2015). Det här kan även 

styrkas av Kari Martinsen omsorgsteori, där Martinsen påstår att relationer är en grund för 

människans liv. Det är också viktigt att fokusera på situationen som patienten upplever i 

nuet. Likaså menar Martinsen att förståelse och tillit är betydelsefullt i relationen mellan 

sjuksköterska och patient (Kristoffersen, 2006). Det skulle även kunna tänkas påverka 

individens förtroende för vården, eftersom patienter förväntar sig ett gott bemötande och en 

god behandling. Ett negativt förtroende skulle kunna resultera i att kvinnorna inte söker vård 

för sin PPD, vilket då skulle förvärra tillståndet med svårhanterade symtom och förlänga 

återhämtningen. Kvinnorna upplevde bristande bemötande från varierande professioner 

inom vården vilket skulle kunna bero på bristfällig kunskap om PPD, eftersom det möjligen 

saknas kunskap om hur de ska bemöta personer med PPD. Kunskap om personcentrerad 

vård samt om PPD skulle kunna tänkas förbättra sjuksköterskans bemötande eftersom det 

har visat att personcentrerad vård är viktigt vid PPD (Corrigan et al., 2015).  

 

Att mötas av god kunskap och förståelse från vårdpersonalen upplevdes betydande för 

kvinnorna. Det beskrevs ett antal gånger att det fanns okunskap hos vårdpersonal. Martinsen 

menar att samtliga människor har lika stort värde samt rätt till omsorg (Kristoffersen, 2006). 

Patientlagen (2014:821) styrker kravet av god kunskap, eftersom vården har en skyldighet 

att vara tillgänglig samt ha en anpassad information som passar varje individ. Patientlagen 

(2014:821) menar även att varje enskild individ har rätt till information om sitt hälsotillstånd 

samt om vården, vilka behandlingsmetoder som erbjuds och används. Sjuksköterskor anser 

sig ha bristfällig kunskap om PPD, som att vårda patienter med PPD. De vill därför förlita 

sig på annan vårdpersonal som kan det (Junior, Gualda, Silveira & Hall, 2012). Det här 

kunde relateras till kvinnorna som upplevde att varierande professioner inom vården hade 

otillräcklig kunskap. Det skulle då kunna visa på att det finns ett behov av ökad kunskap hos 

sjuksköterskan. McCarter-Spaulding & Shea (2016) påvisar att det är viktigt med anpassad 

utbildning för kvinnor med PPD. Sjuksköterskan ska arbeta för att främja individens behov 

genom samarbete med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Som sjuksköterska 

är det viktigt att ha kunskap om PPD för att kunna ge den information och utbildning om 

sjukdomen som behövs. God kunskap hos sjuksköterskan är också betydande eftersom för 

att de i sin profession skulle kunna riskidentifiera och fånga upp kvinnor med PPD tidigare. 

En riskidentifiering som sker med bland annat själskattningskalan EPDS (Paranhos de 

Albuquerque Moraer et al., 2017). 
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Utifrån resultat av studien framkommer det att många upplevelser hos kvinnorna skulle 

kunna kopplas till okunskap. Både på individnivå, inom hälso- och sjukvård, samt inom 

samhället. Kvinnornas upplevelser framhävde osäkerhet och otillräcklig kunskap både hos sig 

själva och hos vårdpersonalen, eftersom de inte visste när de var sjuka, var de skulle vända 

sig samt att de inte vågade prata om deras känslor. Martinsen menar att patientens tillit till 

sjuksköterskan är viktig för att vården ska uppskattas (Kristoffersen, 2006) men också för att 

kvinnorna ska våga prata om deras känslor. En tillit stödjer sig på förtroende vilket möjligen 

grundar sig på en god kunskap. Dessutom skulle en god kunskap inom hälso- och sjukvård 

tänkas leda till att sjuksköterskan bedriver en säker och fullständig vård. En okunskap på 

individ- och vårdnivå skulle kunna påverka samhället eftersom det kan medföra negativ 

stigma där personer med PPD anses som dåliga mödrar. Okunskapen om var, när och hur 

kvinnorna ska söka vård skulle också tänkas bidra till ökade vårdkostnader i samhället. Detta 

eftersom det kan leda till förlängd återhämtningsprocess och därav förlängd vårdtid.  

Det skulle kunna vara viktigt att sjuksköterskan har god kunskap om PPD eftersom det är 

troligt att de möter kvinnorna på vårdcentraler. Kunskapen kan bidra till att sjuksköterskan i 

ett tidigare skede upptäcker symtom hos kvinnorna och deras behov av vård vid PPD. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i identifieringen och bemötandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

4.2 Metoddiskussion 

Att välja en litteraturöversikt som metod ansågs vara relevant eftersom det finns tidigare 

forskning inom området.  

Pubmed, CINAHL och PsycINFO användes som databaser, eftersom de ansågs lämpliga för 

syfte och frågeställningar. Databaserna berör omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016), 

vilket relateras till sjuksköterskans profession. När sökorden skulle översättas till engelska, 

var en del svåröversatta. Svagheten med metoden var sökningen, då det förmodligen fått fler 

träffar om orden arbetats om och utvecklats samt använts tillsammans på olika sätt. För att 

söka används booleska operatorerna. Det valdes att använda AND mellan sökorden, men 

utöver det kan OR användas för att visa på antingen eller. NOT finns också, för att visa på att 

det som eftersöks inte ska innehålla ett visst ord (Forsberg & Wengström, 2015). Hade även 

OR och NOT använts hade förmodligen sökningen blivit mer begränsad efter syfte och 

frågeställningar. Det hade då varit lättare att hitta relevanta artiklar. Om det hade erhållits fler 
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träffar på sökresultaten hade förmodligen fler artiklar valts ut för att läsas. Det hade gynnat 

arbetet genom att få ett bredare resultat. Däremot ansågs det att tillräckligt med data erhållits 

för att skapa ett trovärdigt resultat.  

Innan artiklarna valdes ut hade det bestämts att de fick ha en utgångspunkt från hela världen. 

Artiklarna som valdes utgick från Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Kanada och 

Kina. I en framtida forskning skulle det vara relevant att begränsa sitt val av länder för att 

kunna generalisera resultatet till en viss världsdel. I den här studien valdes det att fokusera på 

kvinnan och hennes förlossningsdepression, vilket ansågs vara relevant för syftet. Det valdes 

att exkludera inneliggande patienter eftersom det ansågs vara mest troligt att träffa på 

patienter med förlossningsdepression i öppenvården först.  

Kvalitetsmallen som användes (SBU, 2014) ansågs vara relevant eftersom den besvarade 

viktiga aspekter för kvalitativa artiklar. Den berörde både syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat. Samtliga artiklar som valts ut till kvalitetsgranskning granskades. Innan 

kvalitetsgranskningen började så bestämdes poängsättningen. Artiklar med 12 poäng eller 

mer inkluderades. Detta eftersom det svarade på över 50 %, vilket ansågs relevant. Nackdelar 

med denna skattning var att vissa delar i skattningsskalan kunde vara av högre betydelse för 

arbetet, till exempel etiska resonemang. Trots medelhög/hög kvalitet kunde därför mer 

betydande delar förbises eftersom det redan fanns tillräckligt med antal poäng för att 

inkluderas. Resultaten på kvaliteten diskuterades för att sedan komma fram till ett gemensamt 

beslut. Frågan om etiskt resonemang samt hur strukturen på artikeln såg ut, var av större 

betydelse än övriga ingående kriterier. Det var viktigare eftersom det ansågs öka kvaliteten 

och svarade för arbetets syfte. Artiklarna tog hänsyn till autonomi och integritet. Skulle den 

här studien utföras på nytt skulle förmodligen fler studier ha valts ut till en början och sedan 

till kvalitetsgranskning för att få ett större utbud av artiklar till resultatet. Det skulle leda till 

ett mer omfattande resultat med högre trovärdighet.  

Resultatet från de ingående artiklarna lästes samt bearbetades flera gånger för att skapa ett så 

trovärdigt resultat som möjligt, vilket ansågs vara en av styrkorna. En upplevd svårighet var 

att finna korrekta översättningar från engelska till svenska när artiklarnas innehåll översattes. 

En översättning som inte är korrekt kan ge felaktiga betydelser. Därför översattes 

ord/meningar som upplevdes svåra med svensk-engelskt lexikon (Berglund, Gatehouse, 

Orrevall, Thiel & Wiman, 2011).  
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I val av artiklar till studien beaktades etiska förhållningssätt. Som tidigare nämnt ansågs 

denna studie skydda studiedeltagarnas autonomi och integritet eftersom studien inte utfördes 

praktiskt. Det eftersträvades att hitta artiklar med etiskt resonemang och/eller godkänd av 

etisk kommitté. Tre av studiens valda artiklar saknade etiskt resonemang och/eller godkänd 

av etisk kommitté. En av studierna valdes att ta bort på grund av låg kvalitet. Två valdes att 

behållas eftersom trots inga direkta resonemang om etiken ändå var av god kvalitet och 

utförde studier som beaktade studiedeltagarnas åsikter och viljor. Artiklarna använde sig av 

frivilligt deltagande, telefonintervjuer, överenskommelser över tid och plats. Det ansågs 

grunda sig på etiska förhållningssätt eftersom det respekterar människans värdighet och 

integritet (CODEX, 2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Det eftersträvades att inga 

egna värderingar skulle påverka väljandet av artiklar eller resultatet. Artiklarna lästes mer än 

en gång för att kunna skapa en så pass opartisk bild av resultatet som möjligt. Om det hade 

varit möjligt skulle en tredje oberoende person ha läst resultatet från de ingående artiklarna 

för att sedan kunna jämföra dessa med vårt resultat.  

4.3 Slutsats 

Kvinnorna upplevde sig vara dåliga mödrar, misslyckade samt att de upplevt bristande 

kunskap och information hos vården. Resultaten har tolkats som att många av kvinnornas 

upplevelser berodde på bristande kunskap om PPD. Postpartumdepression är en del i 

samhället och kvinnor behöver rätt kunskap och stöd från kunniga och förstående 

sjuksköterskor för att främja god hälsa. 
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BILAGA 1  
 
Tabell 3: Översikt över ingående artiklar 

Författare, 
publikations
år och land 

 Titel  Syfte  Metod  Urval  Resultat  
Kvali
tet 

Bilszta, S., 

Ericksen, J., 

Buist, A. & 

Milgrom, J. 

 

2011 

 

Australien 

“Women's 

experience of 

postnatal 

depression - 

beliefs and 

attitudes as 

barriers to 

care” 

 

Att 

undersöka 

olika hinder 

för att söka 

vård hos en 

australiensk 

befolkning, 

genom att 

fråga 

kvinnor 

med PPD 

om deras 

upplevelser 

av 

sjukdomen. 

Design: 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper valdes för att 

undersöka upplevelser under 

en god miljö med naturliga 

förhållanden. Frågorna 

utformades av tidigare 

litteraturöversikter och 

klinisk erfarenhet.  

 

Dataanalys: 

Intervjuerna spelades in och 

svaren på frågorna 

analyserades för att sedan 

skapa teman.  

 

Etik: 

Godkänd av etisk kommitté.  

Ändamålsenligt urval.  

De med postpartumdepression 

och som gick under 

behandling inkluderades.  

40 kvinnor rekryterades från 

öppenvården och mindre 

vårdcentraler. Samtliga 

tillfrågades och medverkade 

genom hela studien.  

Kom fram till åtta huvudteman. 

1. Förväntningar av att bli mamma: 

Många mödrar upplevde att det var skillnad på deras 

förväntningar och verkligheten. 

2. Att inte klara av och att vara rädd för misstag 

Många kvinnor hade höga förväntningar på sig själva. De 

skyllde på sig själva när de inte klarade av att leva upp 

till dessa.  

3. Stigma och förnekelse 

Flera mödrar sade att de inte vill känna sig annorlunda 

eller misslyckade, och ville därför inte berätta om sina 

problem. 

4. Dålig tillgång till psykiatrisk hjälp och kunskap om det 

Många ansåg att de inte förstod varför de hade fått 

sjukdomen.  Det fanns okunskap hos många mödrar om 

postpartumdepression och vilken vård som erbjöds. 

5. Mellanmänskliga relationer 

Förhållandet till partner ansåg många försämras på grund 

av sjukdomen.  

6. Hantera sitt barn 

Det fanns en tro bland flera mödrar att om man inte 

kunde klara av att hantera sitt barn så var man 

misslyckad som förälder.  

Mede

l. 
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7. Upplevelser av behandling 

Många ansåg sig frustrerade över den vård de fått, på 

grund av normalisering och minimering av deras känslor. 

Vissa var nöjda över vården. 

8. Relation med sin vårdgivare 

Många kvinnor sade att de inte skulle prata med sin 

vårdgivare förrän de kände hen. Dåligt uppförande från 

vårdgivarna ansåg kvinnorna hindra dem från att söka 

hjälp.  

 

Canty, H., 

Sauter, A., 

Zuckerman, 

K., Cobian, M 

& Grigsby, T.  

 
2019 

 

USA 

“Mothers´ 

perspectives 

on follow-up 

for 

postpartum 

depression 

screening in 

primary 

care” 

Att förstå 

faktorer 

som kan 

underlätta 

och 

barriärer för 

uppföljning

en av risk 

för PPD 

efter 

screening i 

primärvård.  

Design:  
Kvalitativ design.  

 

Datainsamlingsmetod:  
Inspelade semistrukturerade 

telefonintervjuer.  

Dataanalys:  
Intervjuerna transkriberades, 

analyserades och kodades.  

 

Etik:  
saknar etiskt resonemang  

Deltagarna rekryterades via 

sjukhusets databas. Antalet 

var 543.  

33 av dessa kvinnor uppfyllde 

kravet om att ha en poäng på 

eller över 9 på EPDS.  

Kvinnorna mailades, fick 

information och blev 

uppringda om man ville delta 

och för att godkänna 

deltagandet.  
17 kvinnor valde att delta.  

4 teman hittades 

1. Hälsa/attityd: Liten kunskap om PPD gjorde att man 

inte trodde att man hade PPD symtom.  

2. Familj/vänner: Familjens stöd var viktig för kvinnan.  

Vissa upplevde rädsla av att upplevas som en dålig 

mamma av andra.  

Vissa upplevde att familjemedlemmar som inte visste om 

PPD symtom försökte normalisera kvinnans känslor.  

Bra support gjorde att kvinnan lättare kunde hantera 

symtomen och söka hjälp och vård.  

3. Samhället: Beroende på hur stigmat såg ut i samhället 

upplevde mammor att det var  

 

4. Hälsosystem: Ej relevant 

Mede

l 

Cook, C., 

Goyal, D. & 

Allen, M.  

“Experiences 

of women 

with 

postpartum 

Att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser 

Design:  
Utforskande kvalitativ 

design.  

Datainsamlingsmetod:  

Ändamålsenligt urval.  

Informationsblad om studien 

delades ut i PPD stödgruppen 

och lades ut på media.  

upplevelserna av PPD stödgrupp gav 3 teman med 

tillhörande undergrupper.  

1. Deltagandet: Känslor av normalisering på grund av 

delade upplevelser. Känslan av gemenskap. 

medel 
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2019 

 

USA  

 
 

depression 

participating 

in a support 

group led by 

mental health  

providers.” 

av 

postpartumd

epression 

eller risk för 

att utveckla 

PPD som är 

med i en 

postpartum 

stödgrupp.  

Deltagarna fick först svara 

på demografiska frågor och 

sedan delta i en 

semistrukturerad intervju.  

Dataanalys:  
Intervjuerna spelades in. 

Datan transkriberades och 

analyserades av flera 

forskare.  

Etik:  
godkänd av etisk kommite.  

 

Kvinnorna skulle haft barn 

under senaste 2 åren, haft 

PPD eller risk för PPD och 

deltog i en PPD stödgrupp. 

De som ville delta fick ringa 

in eller maila om deltagande.  
7 kvinnor deltog i studien.  

 

Tacksamheten för gruppupplevelsen som är en skön och 

befriande plats.  

2. Inverkan:  

Man upplevde att man fick bättre relation till andra 

kvinnor och man hade lättare att prata om tankar och 

känslor. Man ville hjälpa andra när man hade deltagit i 

gruppen några veckor och nya kvinnor kom in. Vissa 

uttryckte att de var oroliga över livet efter gruppen, hur 

ska man hitta ett liknande stöd. 

3. Anslutningen till medicinering: Medicineringen 

normaliserades och man fick fråga om medicineringen. 

God kunskap hos vårdpersonalen om medicineringen var 

uppskattat.  

Dennis, T-R. 

& Moloney, 

M.  

 
2009 

 

USA 

 

“Surviving 

postpartum 

depression 

and choosing 

to be a 

mother.” 

Att studera 

och förklara 

upplevelsen 

av 

postpartum 

depression 

på 

landsbygde

n.  

Design:  
Kvalitativ strategi.  

Datainsamlingsmetod:  
Intervjuerna var inspelade, 

individuella och bestod av 

öppna frågor. intervjun 

avslutades med 

demografiska frågor.   

Dataanalys:  
Intervjuerna transkriberades. 

Datan analyserades och 

kategoriserades och 

granskades av doktorander 

och fakulteter med kvalitativ 

expertis.  

Etik:  

Bekvämlighetsurval. 

Deltagarna rekryterades av 

professionella och personliga 

kollage hänvisningar och från 

affischer som placerades på 

två läkarkontor.  
5 kvinnor med 

självrapporterad PPD deltog.  

 

4 teman hittades.  

1. Ingen aning att det skulle hända mig: Höga 

förväntningar innan födsel och tron att det aldrig skulle 

hända en själv.    

2. Känslan av att förlora sig själv:  

Man kände sig olycklig för att man saknade den ideala 

förväntningen. Upplevelser av misslyckande, otillräcklig.  

3. Känslan av att det var en dålig plats att befinna sig i: 

Vågar inte berätta om känslor och upplevelser. 

Ständig trötthet. Rädd för stigmatisering. 

4. Upplevelsen om att man behöver jobba sig igenom: 

Upplevde att man våga fråga om hjälp.   

Mede
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Godkänd av etisk kommitte.  

Feeley, N., 

Bell, L., 

Hayton, B., 

Zelkowitz, P 

& Carrier, M-

E.  

 

2015 

 

Canada  

 

 

“Care for 

postpartum 

depression: 

what do 

Women and 

their partners 

prefer?” 

Att jämföra 

önskemål av 

vården 

mellan de 

som 

accepterar 

en 

mentalvårds 

bedömning 

och de som 

inte gör det.  

Design:  
Kvalitativ deskriptiv studie.  

 

Datainsamlingsmetod:  
Intervjuer.   

Intervjuerna var semi 

strukturerade och bestod av 

öppna frågor som 

utforskade den önskade 

vårdtypen och varför det 

tilltalade. I slutet av intervjun 

genomförde deltagarna ett 

demografiskt frågeformulär 

och EPDS.  

Dataanalys:  
Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

kategoriserades  

 

Etik:  
Godkänd av etisk kommite.  

Ändamålsenligt urval.  

På två sjukhus frågade man 

kvinnor postparum om de 

ville vara med i en studie.  

Kvinnorna inkluderades 

vidare i studien om de var 

mindre än 12 månader 

postpartum och om de hade 

symtom på depression och en 

poäng på 12 eller mer på 

Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS).   
30 kvinnor (par) inkluderades.  

19 kvinnor accepterade 

remiss till en bedömning av 

mental hälsa 

och 11 kvinnor tackade nej 

till remissen men deltog i 

studien.  

 

 

Fyra teman:  

1. Omfattande vård under perinatala våren.  

2. Support: Man ville ha hjälp och stöd från anhöriga och 

vården, man ville inte att det bara skulle var fokus på 

nyfödda bebisen. 

Supportgrupper upplevdes som en stor hjälp då man 

kunde prata med andra som var i samma situation.   

3. Deltagande i aktiviteter: Olika aktiviteter i vardagen 

upplevdes viktiga för att man inte skulle känna sig ensam 

och inlåst. Man behövde egentid bort från barnet för att 

minska risken för isolering.  

4. Professionell hjälp och medicinering: Att ha en 

sjuksköterska att prata med som kunde berätta att 

känslorna och PPD var normalt och att det skulle 

försvinna var uppskattat. Vissa ville ha mer information 

om depression, omvårdnaden runt depression och vart 

man skulle söka hjälp. Man ville att vården skulle 

informera om att PPD förekommer.  

Man ville ha en uppföljning efter födseln där 

sjuksköterska borde screena för PPD.  

Hög  
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Gao, L-L., 

Wai-chi 

Chan, S., 

You, L. & Li, 

X. 

 

2010 

 

Kina 

“Experiences 

of postpartum 

depression 

among first-

time mothers 

in mainland 

China” 

Att 

undersöka 

förstagångs

mammor i 

fastlandet 

Kinas 

upplevelser 

om 

postpartumd

epression 

Design: 

Kvalitativ studie med 

djupgående, 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågor till intervjuerna 

skapades från tidigare 

litteraturöversikter. 

Intervjuerna spelades in och 

sedan transkriberades.  

 

Dataanalys: 

Datan analyserades flera 

gånger för att sedan ta fram 

teman. Det analyserades 

även av en oberoende 

forskare.  

 

Etik: 

Godkänd enligt etisk 

kommitté. 

Bekvämlighetsurval.  

De som fick sitt första barn, 

befann sig 6-8 v. efter födsel, 

över 18 år, födsel utan 

komplikationer och över 13 

poäng på EPDS inkluderades.  

Kvinnor som fött barn på en 

klinik tillfrågades om att vara 

med i studien.  

126 mödrar gick vidare och 

utförde screening med EPDS. 

18 var potentiella efter 

screeningen, men tre tackade 

nej så det var 15 som 

slutförde studien.  

Tre huvudteman skapades.  

1. Känna sig uttömd 

Många ansåg att det kände sig tomma på grund av fysisk 

utmattning. Oroliga för ekonomin.  

2. Känslan av misslyckande 

Många kände att de inte hade kunskap om hur man skulle 

ta hand om sitt barn. Många upplevde sig inkompetenta, 

misslyckade och ofullkomliga mödrar samt hade dålig 

kroppsbild där man kände sig ful.  

3. Oenigheter 

Flera upplevde även personlig stress, framförallt från sin 

svärmor. Skillnad på förväntningar och verkligheten. 

Dåligt självförtroende. Inte lätt att anpassa sig till att vara 

mamma.  

Mede

l.  

McCarthy, M. 

& McMahon, 

C. 

 

2008 

 

“Acceptance 

and 

experience of 

postnatal 

depression in 

a community 

mental 

Att studera 

acceptansen 

och 

upplevelsen 

av 

behandlinge

n för 

Design:  
Kvalitativa studie.   

Datainsamlingsmetod:  
Intrevjuer.  

Dataanalys:  
Intervjuerna var inspelade 

och transkriberade. Datan 

Bekvämlighetsurval.  

18 kvinnor som hade fått 

behandling för PPD och blivit 

utskrivna från den 

psykiatriska avdelningen på 

vårdcentralen ringdes upp och 

5 teman upptäcktes.  

1. Upplever att någonting är fel: Kvinnorna upplevde 

känslor av hopplöshet, förlorad kontroll, begränsningar i 

vardagen, överväldiga känslor, ledsna och trötta.  

2. Att nå krispunkten: Stigma hade påverkan på om man 

sökte vård. man upplevde att man var en dålig mamma 

och ville inte söka hjälp fram tills att man kände att man 

Mede

l  
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New Zeeland  healthsettings

”  

postpartumd

epression  

analyserades enligt ändrad 

anlytisk induktion.  

Etik:  
Godkänd enligt etisk 

kommite.  

blev erbjudna att vara med i 

studien.  
15 kvinnor valde att delta.  

inte hade något val än att söka hjälp, man behövde någon 

som tog kontroll- vården.  

3. Upplevelse av diagnos och hjälp:  

Vissa upplevde att diagnosen minskade stigma, man fick 

förklaring till sina känslor och kände mindre skam och 

skuld. Vården var en trygg punkt som lyssnade och 

identifierade känslorna och gav hjälp. Några upplevde 

mer stigma för att man hade dålig kunskap om PPD.  

4. Orsaker till depression: Kvinnorna ville förklara varför 

man fått sin PPD. Varierade mellan biologiska 

förklaringar och livsstil.  

5. Minska stigma, normalisera upplevelsen: Utbildning 

och diskussionsgrupper från vården gjorde att man insåg 

att man inte var ensam om upplevelsen, kvinnorna 

upplevde att de vågade öppna upp och prata om känslor 

med andra än vårdpersonal.  

Slade, P., 

Morrell, J., 

Rigby, A., 

Richi, K., 

Spittlehouse, 

J. & Brugha, 

T.  

 

2010 

 

Storbritannien 

“Postnatal 

women's 

experiences of 

management 

of depressive 

symptoms: a 

qualitative 

study” 

Att utforska 

kvinnor 

med höga 

nivåer av 

depressiva 

symtom 

erfarenheter 

och 

upplevelser.  

Design: 

Kvalitativ studie med 

djupgående och 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Totalt 30 intervjuer med 

fokus på att undersöka 

mödrars upplevelser av 

diagnostisering och 

hantering av 

postpartumdepression i 

primärvården.  

Bekvämlighetsurval. Mödrar 

som tidigare deltagit i en 

studie och hade över 18 

poäng på EPDS rekryterades.  

39 mödrar tillfrågades, där 6 

hoppade av under studiens 

gång och 3 tackade nej.  

Delades in i tre huvudteman. 

1. Att söka hjälp: 

Flera mödrar ansåg det svårt att erkänna att de var sjuka 

för att de var rädda för följderna, som att känna sig 

misslyckade och att barnet skulle tas ifrån dem.  

2. Roller och relationer: 

Det var varierat hur mycket mödrarna visste om 

postpartumdepression och om vilken vård som erbjöds. 

Relationen till sin vårdgivare påverkade upplevelsen av 

vården.  

 

3. Erfarenheter av stöd och tjänster: 

Mede

l.  
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Dataanalys:  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att sedan 

analysera och skapa teman 

och kategorier.  

 

Etik: 

Godkänd av etisk kommitté.  

 Det varierade hur mödrarna tyckte om vården, de flesta 

var nöjda. Många upplevde ett stöd och att det var skönt 

att prata med någon som inte dömde en. En del ansåg det 

dåligt med besöken eftersom de inte kände vårdgivaren 

och ville därför inte dela med sig av sitt privatliv.  

Ta park, Van 

M., Goyal, 

D., Suen, J., 

Win, N. & 

Tsoh J. 

 

2019 

 

USA  

“Chinese 

American 

Women's 

experiences 

with 

Postpartum 

Depressive 

System AND 

Mental Health 

Help-Seeking 

Behaviors” 

Att 

undersöka 

olika 

perspektiv 

och 

upplevelser 

av 

postpartumd

epression 

och att söka 

vård från 

mödrar med 

kinesiskt 

ursprung 

som bor i 

USA 

Design: 

Kvalitativ studie med 

intervjuer, och deskriptiv 

data.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Ett formulär för att 

undersöka viljan att söka 

vård, samt EPDS användes 

för att beräkna depressiva 

symtom. Intervjuerna 

fokuserade på att undersöka 

faktorer och upplevelser som 

påverkar moderns val att 

söka vård.  

 

Datqanalys: 

Formulären analyserades 

med deskriptiv statistik. 

Intervjuerna transkriberades 

Bekvämlighets- och 

snöbollsurval.  

 

Mödrar som bodde i norra 

Kalifornien, var över 18 år, 

kunde läsa och skriva, fått 

barn under året och kunna tala 

engelska eller mandarin-

kinesiska inkluderades i 

studien.  

15 mödrar tillfrågades och 

samtliga slutförde studien.  

Två teman skapades, 1. Specifika kulturella traditioner 

för postpartum: Hälften av mödrarna som deltog ansåg 

att postpartumdepression erhålls eftersom man blir ny 

förälder och det som tillkommer med det. En del av 

mödrarna trodde inte att depression fanns i den kinesiska 

kulturen.  

 

2. Att söka hjälp för psykiska problem: 

En del påstod även att depression är ett tecken på svaghet 

och valde därför att inte berätta om sjukdomen, men även 

för att det var en privat sak. 9 av 15 var villiga att söka 

vård. Okunskap om postpartumdepression bland 

mödrarna.  

Låg.  
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från inspelning för att sedan 

hitta kodord och teman.  

 

Etik: 

Saknar etiska resonemang. 

Turner, K., 

Chew-

Graham, C., 

Folkes, L. & 

Sharp, D. 

 

2010 

 

Storbritannien 

“Women's 

experiences 

of health 

visitor 

delivered 

listening 

visits as a 

treatment for 

postnatal 

depression: a 

qualitative 

study” 

Att 

undersöka 

mödrar med 

postpartumd

epressions 

åsikter och 

upplevelser 

om 

samtalsbesö

k 

Design: Kvalitativ studie, 

med intervjuer.  

 

Datainsamlingmetod:  
Totalt skedde 22 intervjuer, 

där två skedde via telefon 

och resterande i hemmet hos 

den intervjuade. Datamättnad 

uppnådd.  

 

Dataanalys:  
Varje intervju spelades in för 

att sedan kunna transkribera 

intervjuerna till kodord och 

teman.  

 

Etik:  
Godkänd av etisk kommitté.  

Bekvämlighetsurval.  

Kvinnor som varit med i en 

tidigare studie angående 

samtalsbesök tillfrågades om 

att delta. Strävade efter 

maximal variation.  
22 kvinnor hade deltagit och 

samtliga tackade ja och 

slutförde studien med 

intervjuer.  

De kvinnor som hade tidigare 

haft samtalsbesök, bodde i 

olika städer, var över 18 år, 

och hade över 12 poäng på 

EPDS (Edinburgh Postpartum 

depression scale) 

inkluderades.  

Delades in tre teman/koder: 

1. Möjlighet till att prata 

De som deltog i studien ansåg att det besöken var 

gynnsamma, eftersom de kunde prata med någon 

professionell.  

2. Relationen med sin lyssnare 

Mödrarna upplevde de som vänliga, icke-dömande och 

förstående. 

Att prata med någon som inte har utbildning i lyssnar- 

och samtalsteknik ansågs inte fördelaktiga hos många.   

3. Stödet från sin lyssnare 

De upplevde att det var enda platsen de kunde berätta om 

sig själva och sin sjukdom utan att bli dömda samt att de 

också blev uppmuntrade till att berätta. 

 

Mede

l. 

Williams, P. 

 

2013 

 

USA 

“Mothers' 

descriptions 

of recovery 

from 

Att beskriva 

upplevelsen 

hos kvinnor 

som 

upplever sig 

Design:  
Kvalitativ studie. 

Datainsamlingsmetod:  
Djupgående 

deltagarintervjuer.  

Bekvämlighetsurval.  

Kvinnorna valdes ut genom 

deras vårdgivare och 

snöbollsmetoden. För att 

inkluderas i arbetet skulle 

4 teman hittades.  

1. Förspel till återhämtning: Upplevelser av hopplöshet, 

skam. Man upplevde att man var en dålig mamma som 

inte var glad och lycklig. Man upplevde att man var den 

 Hög.  
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postpartum 

depression”. 

ha 

återhämtat 

sig från 

postpartumd

epression.  

 

Varje deltagare hade en 

schemalagd intervju som var 

inspelad. Intervjuerna 

började med demografiska 

frågor och övergick till 

öppna frågor.  

Dataanalys:  
Intervjuerna transkriberades 

och analyserades.  Datan 

kodades och man fick 4 

teman.  

 

Etik:  
Saknar godkännande av etisk 

kommite. 

Godkänd av institutionell 

granskningsnämnd.  

man vara diagnostiserad med 

PPD men uppleva att man 

återhämtat sig.  
9 kvinnor deltog. 

ända som kände dessa känslor och man hade okunskap 

om PPD.  

2. Antändning av återhämtning: upplevelsen av att 

styrkan återvände när man fick diagnosen, man visste att 

man var tvungen att anstränga sig för att återhämta sig. 

Det var svårt att tro på att man skulle återhämta sig.  

3. Upplevelser av seger: Man upplevde att det var möjligt 

att återhämta sig. Man återfick kontrollen över sig själv.  

4. Insåg återhämtning: När man kände att man återhämtat 

sig upplevde man en försåelse och en lärdom. Man blev 

mer öppen, pratade med andra, mer sympatiska.  

Wittkowski, 

A., Zumla, A. 

& Fox, J.R.E. 

 

2011 

 

Storbritannien 

“The 

experience of 

postnatal 

depression in 

South Asian 

mothers 

living in 

great Britain: 

A qualitative 

study” 

Att lära sig 

om 

upplevelser 

om 

postpartumd

epression av 

mödrar med 

sydasiatiskt 

ursprung 

som nu 

bodde i 

Design: 

Kvalitativ studie med 

intervjuer med öppna frågor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Sammanställdes i 

intervjuschema. 4 mödrar 

intervjuades först, för att 

sedan skapa kategorier. 

Därefter intervjuades 3 och 

efter de så intervjuades 3 till.  

Bekvämlighetsurval.  

Mödrar som själva 

definierade sig som 

sydasiater, de över 18 år, hade 

12 eller högre poäng på EPDS 

samt talade mestadels 

engelska inkluderades.  

15 mödrar tillfrågades, 10 

slutförde studien och 5 

tackade nej.  

Tre teman idenifierades. 

1. Personligt elände 

Några av mödrarna använde förlossningsdepression som 

ett ord för att beskriva hur de mådde. De saknade ett ord 

för depression i sitt hemspråk. 

2. Andra kommer att döma mig och jag känner mig 

ensam 

 Många mödrar försökte hitta förklaringar till varför de 

mådde som det gjorde. Flertalet mödrar ansåg sig i stort 

behov efter vård och visste inte var de skulle vända sig. 

3. Jag talar till mina vårdgivare men de förstår inte: 

Hög.  
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Storbritanni

en.  

 

Dataanalys: 

Utifrån intervjuerna använde 

man datahanteringsverktyg 

till hjälp för att analysera och 

skapa teman och kategorier.  

 

Etik: 

Godkänd av etisk kommitté.  

Många upplevde att de inte fick det stöd de behövde på 

grund av bland annat diskriminering och kulturell 

okänslighet.  
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BILAGA 2 - kvalitetsmall 
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