
Bilaga 1. Artikelöversikt. 
Författare, År, Land Syfte Design Resultat Kvalitet I, II 

I = Hög 
II = Medel 

Edwards, E. & 
Timmons, S. 2005 
Storbritannien. 

Huruvida kvinnor som 
erhåller behandling för 
postpartumdepression 
upplever stigma. 

Kvalitativ studie. Intervjuer. Stigma upplevs både av kvinnorna själva och inom sjukvården. Känslan av att 
vara en dålig mor var uttalad, likaså ovilja att berätta för omgivningen om 
erhållen behandling. Först vid tillfrisknande fanns en vilja att avslöja 
upplevelsen av postpartumdepression. Kvinnorna fann att en diagnos sätter 
etikett på problemet och möjliggör behandling och minskar stigma från 
sjukvården. 

II 

Buultjens, M. & 
Liamputtong, P. 2006 
Australia. 

Undersöka upplevelser av 
postpartumdepression hos 
kvinnor inlagda på avdelning 
för deprimerade mödrar och 
deras nyfödda barn. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Nya mödrar ställs inför förväntningar som kan vara överväldigande. 
Dramatiska livsförändringar leder till känslor av förlorad kontroll och att vara 
mindre betydelsefull. Dålig förlossningsupplevelse samt bristande omvårdnad 
på BB kan bidra till insjuknande. Hjälp för psykiska besvär upplevdes 
svåråtkomlig. 

I 

Hanley, J. & Long, B. 
2006 Storbritannien. 

Mödrar från Wales upplevelse 
av postpartumdepression samt 
huruvida och vilka sociala 
faktorer inverkar. 

Kvalitativ studie. 
Semisstrukturerade 
intervjuer. 

Kvinnorna var okunniga om postpartumdepression innan och genom 
graviditeten och hade orealistiska förväntningar på moderskapet. Att tidigt 
återgå till arbete var en uppenbar stressfaktor. Väl diagnostiserade upplevde 
kvinnorna ett legitimerande av deras tillstånd vilket innebar starten på en 
tillfrisknandeprocess. Hellre än att använda sig av släkt förlitade sig 
kvinnorna på sociala insatser och frivilliggrupper gällande barnpassning. 

II 

Bilszta, J., Ericksen, J., 
Buist, A. & Milgrom, J. 
2007 Australia. 

Undersöka hur kvinnors 
upplevelser av 
postpartumdepression 
påverkar deras föreställningar, 
attityder och val om att söka 
hjälp, samt hur närstående och 
vårdpersonal kan underlätta 
för kvinnan att söka hjälp.  

Kvalitativ studie. 
Fokusgruppintervjuer. 

Kvinnor upplevde förlorad kontroll över sina liv. Den stigmatiserande känslan 
av att vara en misslyckad mor upplevdes värre än att vara diagnosticerad med 
depression. Bristande kunskap om vilka känslor som anses vara vanliga efter 
förlossningen och hur man söker hjälp vid psykiska besvär. Vårdpersonalens 
nedlåtande attityder gjorde det svårare för kvinnor att söka hjälp.   

I 

Shakespeare, J., Blake, 
F. & Garcia, J. 2007 
Storbrittanien. 

Undersöka hur kvinnor med 
postpartumdepression 
upplever samtalsstöd och 
vilka faktorer som påverkar 
upplevelsen. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Fyra faktorer gjorde samtalsstödet till en positiv upplevelse: 
överenskommelsen om diagnosen, en bra relation med vårdpersonalen, 
möjligheten att påverka behandlingen samt känslan av att mötena hade ett 
syfte.  

I 

	   	  



Sword, W., Busser, D., 
Ganann, R., McMillan, 
T. et. al. 2008 Canada. 

Undersöka kvinnors 
upplevelse av att söka hjälp 
för postpartumdepression, 
faktorer som underlättar eller 
försvårar samt upplevelsen av 
erhållen behandling 

Kvalitativ, deskriptiv studie. 
 

Faktorer som underlättar att söka och acceptera hjälp identifierades inom tre 
nivåer; individuellt - känslan av att känna sig olik sitt normala jag samt 
medvetenhet om symptom, socialt - stöttande hemförhållanden och inom 
sjukvården - en bra relation med vårdpersonal och ett legitimerande av 
postpartumdepression. Inom samtliga nivåer upplevdes normalisering av 
symptom som ett hinder för kvinnan att söka hjälp. 

I 

Gao, L.,Chan 
S.W.,You, L., & Li, X. 
2010 Kina. 

Upplevelsen av 
postpartumdepression hos 
kinesiska förstföderskor. 

Kvalitativ studie. Intervjuer. Kvinnornas upplevelse genererade tre teman; känslan av fysisk och psykisk 
utmattning, upplevelsen av sig själv som misslyckad moder och känslan av 
dissonans - kulturkrocken mellan generationer rörande förväntningar och 
verklighet. 

I 

Slade, P., Morell, C.J., 
Rigby, A., Ricci, K. et 
al. 2010 USA. 

Kvinnors upplevelse av 
identifierandet och 
hanterandet av symptom på 
postpartumdepression samt 
erbjuden behandling av 
vårdpersonal. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

En bra personlig kontakt med vårdpersonalen är avgörande för hur kvinnan 
upplever behandlingen. Vid accepterande av behandling -gruppsessioner 
enligt KBT-principer- uppgav kvinnorna erfarenheten som mycket positiv.  

I 

Haga, S. M., Lynne, A., 
Slinning, K., & Kraft, 
P. 2012 Norge. 

Undersöka förstföderskors 
upplevelse av sin 
postpartumperiod för att 
eventuellt utveckla preventiva 
strategier vid 
postpartumdepression. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Känslomässigt och praktiskt stöd från sin partner och omgivning tillsammans 
med lyckad amning är starkt kopplat till välmående i postpartumperioden. 
Kvinnorna uttryckte missnöje med vårdpersonal som många gånger 
normaliserade symptom på depression då mödrarna sökte hjälp. 

I 

Boath, E. H., Henshaw, 
C. & Bradley, E. 2013 
Storbritannien. 

Upplevelser av att vara en 
tonårsmamma samt vilken typ 
av stöd de önskar från vården. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Fyra teman genererades: stigma och uppfattning av att vara dömd av andra; 
betydelse av kontinuerligt socialt och professionellt stöd; brist på kunskap 
och information; och hinder för att utnyttja stöd.  

I 

Patel, S., Wittkowski, 
A., Fox, J. R., & 
Wieck, A. 2013 
Storbritannien. 

Undersöka hur kvinnor med 
postpartumdepression 
uppfattar sitt tillstånd. 

Kvalitativ studie. Intervjuer. Kvinnorna upplevde att de inte lyckades uppfylla rollen som en god mor pga. 
sin postpartumdepression. Kvinnorna identifierade flertalet psykosociala 
faktorer (brist på socialt stöd, viktuppgång, relationsproblem, ekonomiska 
bekymmer) som bidragande till sjukdomen och upplevde att få en diagnos 
vara både lättande och skrämmande. Känslan av att förlorat tid och att 
framtiden känndes osäker var också identifierade teman. 

I 

	   	  



Santos, H. P. O., 
Sandelowski, M. & 
Gualda, D. M. R. 2013 
USA. 

Studera hur brasilianska 
kvinnor med 
postpartumdepression 
upplever uppfostrandet av ett 
spädbarn. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Kvinnor hade negativa tankar som påverkade deras interaktion med barnet, 
vilket resulterade i fyra olika sätt av omhändertagande: överförd vård där 
mamman inte själv tog hand om sitt barn, delad vård där mamman tog hand 
om det praktiska runt barnet men knöt inte an med det, ensam vård där 
mamman inte hade familj som hon kunde få hjälp från samt kvävande vård 
där mamman inte ville låta andra ta hand om barnet.  

I 

Williams, P. 2013 
USA. 

Mödrars upplevelse och 
beskrivning av att tillfriskna 
från postpartumdepression. 

Kvalitativ metod. Intervjuer. Kvinnorna beskrev ett tillfrisknande från postpartumdepression som en 
process genom olika stadier; initialt - avsaknad av glädje och den oväntade 
känslan av hopplöshet. På väg - känsla av förändring, krafterna återvänder, 
tillfrisknande -känsla av att återfå kontrollen, insikt om tillfrisknande - de 
kunde se tillbaka, beskriva sitt tillfrisknande och vad de lärt sig genom denna 
erfarenhet. 

I 

Highet, N., Stevenson, 
A. L., Purtell, C. & 
Coo, S. 2014 Australia. 

Att få insikt av kvinnors 
upplevelser av 
postpartumdepression och 
ångest samt vilka faktorer 
som bidrar till symptomen 
och i vilken kontext de 
utvecklas. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Graviditet och moderskap medförde stora förändringar i kvinnors liv som 
utlöste känslor av bristande kontroll. Negativa upplevelser kring graviditet, 
svårigheter med vård av spädbarnet och problem med partner spelade 
avgörande roll i kvinnors upplevelser av depression och ångest. 

II 

Jarosinski, J M., & 
Pollard, D L. 2014 
USA. 

Undersöka kvinnors, med låg 
socioekonomisk standard, 
upplevelse av sin graviditet, 
riskfaktorer, förmåga att söka 
hjälp och ta hälsosamma 
beslut om de befann sig i risk 
för att utveckla 
postpartumdepression. 

Kvalitativ metod. 
Gruppintervjuer. 

Kvinnorna upplevde känsla av både förväntan och osäkerhet under sin 
graviditet, depression var en reell, närvarande om ej uttalad tanke, det fanns 
en medvetenhet om att livet kommer att förändras med födseln av barnet. 
Deltagarna vittnade om vikten av omgivningens stöd för deras och barnets 
välbefinnande. Alla deltagare uppskattade gruppsamtal och såg dessa som ett 
tillfälle till diskussion, ventilering och lärande. 

I 

 
	  	  


