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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder 

barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet 

av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande 

och brist på socialt stöd. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression.  

Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte 

granskades. Samtliga artiklar hade kvalitativ ansats och söktes i databaserna Cinahl och 

Pubmed.  

Resultat: Studiens resultat indelades i tre övergripande teman: moderskap, diagnostisering - 

samt stöd. Kvinnor som drabbas av PPD uppfattar sig vara misslyckade mödrar samt 

upplever känslor av hopplöshet och utmattning. Stigmatiseringen kring PPD samt att bli 

diagnostiserad med psykiatrisk sjukdom, och rädslan av att bli uppfattad som en otillräcklig 

mor, leder till motvilja att uppsöka vård. Vårdpersonalen uppfattas ofta normalisera 

kvinnornas depressionssymptom vilket leder till att dessa kvinnor tappar förtroende för 

vården och inte känner sig sedda eller tagna på allvar. Partnerns och den närmaste 

omgivningens stöd spelar en betydande roll för att identifiera symptom, söka hjälp och 

tillfriskna.  

Slutsats: PPD upplevs av drabbade kvinnor både som ett personligt och socialt stigma, där 

den egna förmågan till moderskap och lämplighet ifrågasätts. Resultaten indikerar behov av 

förbättrat bemötande från vården, samt nytänkande inom tillgänglighet och prevention.  

 

Nyckelord: Postpartumdepression (PPD), mödrar, upplevelser 

 

  



 

ABSTRACT 
 

Background: Postpartum depression (PPD) affects between 8-15% of all women who give 

birth to children and poses major new challenges for the mother, partner and baby. The 

causes behind the development of postpartum depression are multifactorial; a previous 

psychiatric illness, poor partner relationship and a lack of social support. 

Aim: The aim of the study was to explore women's experiences of postpartum depression. 

Method: The study is a literature review in which scientific papers corresponding to the 

study's aim were reviewed. All reviewed articles had a qualitative approach and was searched 

in the databases CINAHL and Pubmed.  

Results: The results of the study were divided into three overarching themes: maternity, 

diagnosis and support. Women who suffer from PPD perceive themselves to be a failure as 

mothers and experience feelings of hopelessness and exhaustion. The stigma surrounding 

PPD and beeing diagnosed with a mental illness, as well as the fear of being perceived as an 

inadequate mother, are leading to reluctance to seek care. Health care workers are often 

perceived to normalize women's depressive symptoms which leads to that these women lose 

trust in the health care system and do not feel they are seen or taken seriously. Support from 

partner and the immediate surrounding plays a significant role in identifying symptoms, 

helpseeking and the process of recovery. 

Conclusion: PPD was experienced by the affected women as both a personal and a social 

stigma, where their ability to motherhood and suitability was questioned. The results indicate 

the need for improved treatment of health care, as well as innovation in availability and 

prevention. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Postpartumdepression 

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt i Sverige sedan 1990-talet och utgör idag ett 

folkhälsoproblem, där ökningen är störst bland unga kvinnor. Av kvinnorna mellan 25 och 34 

år lider 22 % av lätt eller svår ångest, oro eller ängslan (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Studier har visat att graden av ångest och nedstämdhet i perioden innan kvinnor föder barn 

förväntas vara motsvarande i tiden efter förlossning. Psykisk ohälsa föregående graviditet och 

förlossning är en evident riskfaktor för att drabbas av postpartumdepression (Stowe & 

Nemeroff, 2005). Postpartumdepression (PPD) innebär att modern lider av depression efter 

förlossning, något som inte bara drabbar den enskilda kvinnan utan även partner och övrig 

familj. Särskilt utsatt blir dock spädbarnet vid denna typ av depression (SBU, 2014). 

 

Enligt “International Statistical Classification of Deseases Related Health Problems - Tenth 

Revision (ICD-10)” sjukdomsklassifikation ska depressionen uppkomma senast sex veckor 

efter barnets födsel (WHO, 1992). Enligt “Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5)” handboken för psykiatrin anges fyra veckor som tidsrymd för att 

kvinnan ska kunna få diagnosen PPD (American Psychiatric Association, 2013). Prevalensen 

av PPD varierar mellan 5-74% i västvärlden enligt studerade självskattningsformulär 

(Norhayati, Hazlina, Asrenee & Emilin, 2015) och i Sverige drabbas mellan 8-15 % av alla 

nyblivna mödrar av PPD (SBU, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2015) rapporterade medicinska 

födelseregistret (MFR) att det föddes 115 710 barn i Sverige under år 2014 och medelåldern 

för förstföderskor var 30,3 år.  

 

De kliniska symptomen på PPD kan vara sömnstörningar, humörsvängningar, förändringar i 

aptit, rädsla för att skada sig själv eller barnet, överdriven oro kring barnet, sorg eller omåttlig 

gråt, känsla av tvivel, skuld och hjälplöshet, koncentrations- och minnessvårigheter, förlorat 

intresse för fritidssysselsättningar och vanliga aktiviteter samt återkommande tankar om 

döden, vilka kan inkludera självmordstankar (Norhayati et al., 2015). Durationen av 

depressionen rapporteras vara allt från tre månader upp till 14 månader, och retrospektiva 

data visar att ju längre duration desto allvarligare depression (Stowe & Nemeroff, 2005). 
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1.2 Riskfaktorer 

Orsakerna till PPD är inte helt klarlagda, men evidens stödjer teorier som pekar på 

multifaktoriella orsaker. Tidigare psykiatrisk sjukdom, ångest, dåligt parförhållande, stressiga 

livshändelser och brist på socialt stöd är uttalade riskfaktorer (Stowe & Nemeroff, 2005; 

McCoy, Beal, Shipman, Payton & Watson, 2006; Norhayati et al., 2015). Att vara 

utlandsfödd är också en riskfaktor för depression då kvinnan inte bara behöver anpassa sig till 

moderskapet utan också till ett nytt språk, ny kultur, ny typ av familjestruktur, nya politiska 

attityder, social tillhörighet och ekonomisk standard. Alla dessa livsstilsförändringar 

relaterade till immigration kan göra utlandsfödda kvinnor särskilt sårbara för PPD (Davey, 

Tough, Adair & Benzies, 2011) och studier visar att immigrerade kvinnor löper dubbelt så 

stor risk att drabbas av PPD än icke-immigrerade kvinnor och upp mot 20 procent av dessa 

kvinnor lider av symptom på PPD ett år efter förlossning (Falah-Hassani, Shiri, Vigod & 

Dennis, 2015). Tiden efter en förlossning är en särskilt sårbar period för kvinnan, med 

kraftiga hormonomställningar, där risken att utveckla PPD är högre hos kvinnor som drabbats 

av så kallad babyblues. Detta tillstånd är relativt milt och övergående och infinner sig de 

närmsta dagarna efter förlossningen (Stowe & Nemeroff, 2005). Mödrar som sover mindre än 

fyra timmar per natt löper också ökad risk (Goyal, Gay & Lee, 2009). 

 

Kvinnor som ammar sitt barn löper signifikant mindre risk att utveckla PPD än de kvinnor 

som endast flaskmatar sitt barn (McCoy et al., 2006). Enligt Figueiredo, Dias, Brandão, 

Canário & Nunes-Costa (2013) har tidigare forskning visat att mödrar som ammar har ett 

minskat stresspåslag och lägre nivå av stresshormoner, framför allt kortisol och 

adrenokortikotropiskt hormon (ACTH). Detta minskade neuroendokrina svar på stress, 

framför allt kortisol, som man sett hos ammande kvinnor är sammankopplat med färre 

depressionssymptom. En viktig detalj som bidrog till att sänka nivån på dessa stresshormoner 

var hud-mot-hud kontakt mellan barnet och mamman vid amning. Ju längre hud-mot-hud 

kontakt desto lägre nivåer av ACTH och kortisol. Amning bidrog också till att förutsäga och 

reglera barnets sömn och vakenhetsperioder, vilket även förbättrade mödrarnas sömnmönster. 

Enligt en studie av Iliadis et al. (2015) kan vissa personlighetsdrag också innebära en ökad 

risk för PPD. Kvinnor med neurotiska drag löper fyra gånger så stor risk att utveckla PPD 

visar undersökningar vid både sex veckor och sex månader efter förlossning. 

 

Då nyblivna mödrar är en riskgrupp för egentlig depression samt att det finns risk för längre 

och svårare depressiontillstånd, rekommenderar Socialstyrelsen screening för att hitta de 
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mödrar som är i behov av vård (Socialstyrelsen, 2010). Screening sker bland annat med hjälp 

av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som är ett validerat självskattningsformulär 

som används för att upptäcka depression hos kvinnor efter förlossning och består av tio frågor 

som vardera graderas 0-3. Poäng över 12 indikerar att kvinnan visar depressiva symptom 

(Wickberg & Hwang, 2003). Screening bör ske mellan sex till åtta veckor postpartum då de 

nyblivna mödrarna har kontakt med mödra- och barnhälsovården samt ofta är öppna för hjälp. 

Screening i sig berättar inte om individen har drabbats av depression men är en del av ett 

bedömningssamtal och en klinisk intervju som stödjer en professionell bedömning 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

1.3 Konsekvenser av postpartumdepression 

PPD medför risk för störd anknytning mellan mamman och det nyfödda barnet (Brockington, 

2004; Lefkovics, Baji & Rigó, 2014). Anknytningens uppgift är att säkerställa att mamman 

anstränger sig i att möta barnets behov (Reck et al., 2015) och bristande anknytning 

kännetecknas av en brist på moderskänslor tillsammans med känslor av irritation, fientlighet, 

aggressiva impulser eller avvisande beteende gentemot barnet (Brockington, 2004). Enligt 

studien av Reck et al. (2015) hade mödrar med PPD signifikant sämre förmåga att knyta an 

till sina barn än mödrar utan psykologiska besvär. Dålig anknytning kan påverka barnets 

fortsatta utveckling och leda till kognitiva, sociala, emotionella och beteendemässiga problem 

ända upp till tonåren (Olin et al., 2015) och därför har störningar i anknytningsprocessen 

erkänts som ett viktigt problem i perinatal psykiatri (Ohoka et al., 2014). En anknytningsteori 

av John Bowlby (1988) bygger på tanken att den tidiga relationen som utvecklas mellan 

barnet och vårdgivaren är grunden för senare utveckling. Spädbarnets anknytningssystem 

aktiveras i behov och barnet utvecklar olika beteendemönster baserade på vårdarens 

känslighet för dessa behov och emotionell tillgänglighet, vilket resulterar i att barnet 

sannolikt kommer att uppvisa en mängd olika beteenden som är avsedda till att ge barnet den 

omvårdnad det behöver (Lefkovics et al., 2014). Moderns svåra ångest, ett tvångsmässigt 

beteende, eller svårigheter med att mata och trösta spädbarnet kan störa 

anknytningsprocessen på samma sätt som vanvård av barnet eller ett missbruk gör (Ohoka et 

al., 2014). En störd anknytning har bekräftats som ett tidigt tecken för senare utveckling av 

psykopatologi (Hayes, Googman & Carlson, 2012; Lefkovics et al., 2014). Forskare har 

betonat vikten av att undersöka vad kan orsaka störningen, och PPD kan vara en. Den störda 

anknytningen kan beskrivas som nedbrytningen av en annars konsekvent och organiserad 

strategi av känsloreglering (Hayes et al., 2012).  
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Deprimerade mödrar använder mindre kropps-och ögonkontakt samt pratar mindre med sitt 

spädbarn. De negativa tankar och självtvivel som upplevs vid depression försämrar 

mödrarnas uppmärksamhet och förmåga att tolka och reagera på omgivningen, och således 

spädbarnets behov. Kvinnor med depression uppger att deras barn är mer temperamentsfulla 

och besvärliga jämfört med hur kvinnor utan depressionssymptom upplever sina barn. Denna 

svårighet i att kommunicera och utläsa spädbarnets känslor har en negativ effekt på moderns 

upplevda självförmåga och anknytning till barnet. Studier har visat att barn till deprimerade 

mödrar som har ett tillbakadraget och undvikande beteende lär sig att deras eget beteende inte 

påverkar mamman nämnvärt vilket leder till att även barnet blir tillbakadraget och väljer att 

inte interagera med mamman (Lefkovics et al., 2014).  

 

1.4 Teoretisk ram 

Begreppet hälsa inom sjuksköterskans profession kan sammanfattas på två olika sätt, 

medicinskt och filosofiskt. Medicinskt kan hälsa ses som frånvaro av sjukdom där vårdens 

uppgift är att bota och lindra medan ur en filosofisk synvinkel representerar ohälsa och hälsa 

varandras motsatser. Genom det senare perspektivet ses människan som en komplex varelse 

bestående av både kropp och själ där hälsan utgör en del av människans värderingar och 

upplevelser. Att försöka förebygga den ohälsa som PPD innebär för individen är en viktig 

utmaning för sjuksköterskan. Omvårdnad utgör själva grunden inom yrket och i regel bedrivs 

omvårdnaden på individnivå där människan i behov av omvårdnad kan behöva både guidning 

och stöd vilket bör ske utifrån ett respektfullt och individualiserat bemötande. Själva målet 

för omvårdnaden är att främja patientens välbefinnande och hälsa. (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor betonas också 

sjuksköterskans roll i samhället, där sjuksköterskan verkar för att främja insatser som särskilt 

gagnar de sårbara gruppernas hälsa och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) är det 

en av sjuksköterskans uppgifter att identifiera och förebygga ohälsa samt ge stöd och 

undervisning till patienter och närstående om de faktorer och förändringar som kan göras för 

att få individen att uppnå hälsa. 

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee påtalar att hälsan har både objektiva och subjektiva 

komponenter och en individ kan uppleva sig sjuk trots brist på medicinsk diagnos samtidigt 

som individen kan känna sig frisk eller ha hälsa trots en diagnostiserad sjukdom. Travelbees 
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människosyn bygger på ett existentialistiskt förhållningssätt, den enskilda människan är unik 

och oersättlig. Som en oundviklig del av existensen finns lidande och smärta där omvårdnad 

enligt Travelbee handlar om att hjälpa individen hantera lidande och sjukdom, och om det 

behövs - finna en mening i den situation hon befinner sig i. Detta görs framförallt genom att 

understödja hoppet hos varje lidande människa. En förutsättning för hopp och en 

grundläggande faktor, är att det finns en tillit till omvärlden. Ett barn utvecklar sin tillit till 

omvärlden när omgivningen tillgodoser dess behov. Om omgivningen också fortsätter att 

tillgodose barnets och individens behov bevaras känslan av tillit och hopp. Att få hjälp från 

andra vid behov är grundläggande för att både bevara och utveckla hoppet. I vår moderna del 

av världen hyllas självständighet som ett ideal, men vi är till stor del beroende av varandra 

vilket blir särskilt tydligt i situationer där individens egna resurser inte räcker till (Travelbee, 

1971).  

 
1.5 Problemformulering 
Då en stor andel kvinnor kommer att föda barn, någon eller några gånger i livet, och den 

psykiska ohälsan, som är en tydlig riskfaktor för att utveckla PPD, ökar allt mer hos unga 

kvinnor är det av stor betydelse att undersöka PPD ur den enskilda individens perspektiv, 

med det lidande som det innebär för den drabbade kvinnan, spädbarnet och partnern. Ett stort 

antal kvinnor lider av detta tillstånd av psykisk ohälsa och konsekvenser av störd anknytning 

mellan moder och spädbarn kan ge allvarliga framtida problem som påverkar barnets hälsa 

negativt. Målet för sjuksköterskans omvårdnad är att främja hälsa och förebygga ohälsa, 

vilket motiverar vikten av att undersöka PPD. För att kunna tillämpa en personcentrerad 

omvårdnad och behandling krävs det att den drabbade kvinnans upplevelser studeras för att 

på bästa sätt kunna bemötas.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka mödrars upplevelser av att drabbas av 

postpartumdepression. 
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2. METOD 

2.1 Design 

Den tillämpade designen är en litteraturstudie vars syfte är att sammanställa aktuellt 

kunskapsläge och skapa förutsättningar för framtida studier (Polit & Beck, 2008). 

Litteraturstudien utformades enligt Polit och Becks (2008) nio steg som ingår i arbetsgången 

med en strukturerad litteraturstudie. Arbetsgången medförde tillfällen att gå tillbaka till 

tidigare steg för att söka ytterligare kompletterande information när detta behövdes.  

  

2.2 Urval 

Till litteraturstudien valdes vetenskapliga artiklar ut som motsvarade studiens inklusions- och 

exklusionskriterier samt för syftet passande abstract.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Sökning genomfördes i databasen Pubmed där sökordet postpartumdepression användes. 

Sökningen filtrerades genom att omfatta artiklar med postpartumdepression som MeSh-term. 

Ytterligare filter som användes vid efterföljande sökningar var: postpartum depression 

[MeSH Terms] AND experience. Vid val av artikeltyp markerades alternativet clinical trial 

samt att ingående studier skulle ha abstract. Detta genererade 29 artiklar, varav 12 artiklar 

valdes ut efter granskning av abtract. Från dessa 12 artiklar valdes tre ut efter vidare 

granskning, övriga artiklar motsvarade inte studiens syfte. Två sökningar genomfördes i 

databasen Cinahl där den första sökningen innehöll sökordet “depression postpartum” AND 

experiences. Sökningen begränsades genom att använda filter: abstract available, academic 

journals samt att artiklarna skulle vara skrivna mellan år 2005 och 2016. Sökningen 

resulterade i 210 artiklar. Efter initial granskning av abstract valdes tio artiklar ut och efter 

ytterligare granskning kunde för att kompromera tabellen av dessa användas. Den andra 

sökningen i Cinahl gjordes med sökord “Postpartum depression” AND qualitative. Sökningen 

resulterade i 95 träffar varav sju valdes ut efter granskning av abstract. Av dessa sju valdes 

fyra artiklar ut som passade studiens urvalskriterier och syfte. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Sökresultat. 

Databas  Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

PubMed S:1 Postpartum depression 5930 0 0 

PubMed S:2 Depression, postpartum [MeSH Terms]  3762 0 0 

PubMed S:3 Postpartum depression [MeSH Terms] AND 
experience * 

29 12 3 

Cinahl S:4 "Depression postpartum" AND experiences ** 210 10 8 

Cinahl S:5 “Postpartum depression” AND qualitative ** 95 7 4 

*) Filter: clinical trial; abstract **) Filter: abstract available; published date: 2005-2016; academic journals 
 
 

Inklusions-och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar inom tidsspannet år 2005- 2016 som motsvarade 

litteraturstudiens syfte samt var skrivna på engelska. Exklusionskriterier var 

litteraturöversikter och artiklar och som inte motsvarade studiens syfte eller saknade abstract.  

 

2.4. Forskningsetiska överväganden  

Arbetet med en litteraturstudie omfattas av etiska överväganden och en god forsknings -och 

dokumentationssed bör alltid följas. Datainsamling och resultatredovisning ska ske på ett 

korrekt och sanningsenligt sätt (CODEX, 2015). Som påpekas i Polit och Beck (2008) har ett 

objektivt förhållningssätt varit i fokus och personliga uppfattningar undvikits vid insamlandet 

av datamaterial samt vid redovisning av studiernas resultat. Materialet lästes igenom flertalet 

gånger av båda författarna för att säkerställa att inga feltolkningar gjordes. 

Då studien var på grundläggande högskolenivå behövdes ingen etikprövning enligt Lag om 

etikprövning som avser människor (SFS: 2003:460). 

 

2.5 Bearbetning och analys 

2.5.1 Kvalitetsanalys 

Kvalitetsanalys utfördes enligt mall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De utvalda 

artiklarnas abstract lästes igenom för att undersöka om de motsvarade studiens syfte samt höll 

tillräcklig vetenskaplig nivå. Några artiklar som inte motsvarade dessa kriterier uteslöts under 

denna process varvid det fanns behov av att gå tillbaka ett steg och söka ytterligare artiklar. 

Urvalet resulterade i 15 artiklar som lästes igenom och sammanfattades och där de ingående 

studiernas metod, syfte och resultat granskades (se tabell 2). Merparten av artiklarna 
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bedömdes innehålla en klart beskriven kontext, välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod och analysmetod (Willman et al., 2011). Studiernas kvalitet bedömdes 

som hög, för detaljer se bilaga 1. 

 

2.5.2 Resultatanalys 

De utvalda artiklarna bearbetades och analyserades. Resultat som motsvarade studiens syfte 

markerades manuellt på utskrivna artiklar med penna för att enkelt kunna överblicka 

relevanta delar. Detta gjorde att olika upplevelser kunde urskiljas. Dessa sorterades sedan in 

efter skillnader och likheter under olika koder och kategorier. Därefter kunde övergripande 

teman utformas (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet sammanställdes och redovisas 

under respektive kategori och tema i den löpande texten med referenser.  

 

3. RESULTAT  

Studiens resultat bygger på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Granskningen av 

dessa ledde till tre teman i vilka kvinnors upplevelser av PPD indelades. De tre teman kunde 

delas vidare till 11 olika kategorier. Se tabell 2. Under temat modersrollen belyses hur 

drabbade kvinnor upplever sig vara misslyckade som mödrar och hur deras sinnesstämning 

domineras av känslor som utmattning och hopplöshet. I andra temat diagnostisering - speglas 

det upplevda stigma som PPD innebär både som diagnos och social upplevelse. Tredje temat 

stöd belyser kvinnornas problem i mötet med vården och att stigma finns även i detta 

sammanhang. Temat visar också på betydelsen av stöd från partner och omgivning både för 

kvinnans erkännande av sjukdomen samt för tillfrisknande.  

 

 
Tabell 2. Teman och kategorier av mödrars upplevelser att drabbas av PPD. 

Tema Kategorier 

Modersrollen 1. Orealistiska förväntningar kring moderskapet 
2. Känslan av förlorad kontroll 
3. Negativa graviditetsupplevelser 
4. Höga förväntningar på sig själv 
5. Oro för att barnet skall komma till skada 

Diagnostisering 1. Upplevelsen av stigma 
2. Symptom 

Stöd 1. Vårdens roll 
2. Att söka hjälp 
3. Tillfrisknande 
4. Sociala relationer 
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3.1 Modersrollen 

3.1.1 Orealistiska förväntningar kring moderskapet 

Hos kvinnor som drabbas av PPD finns det ofta orealistiska förväntningar kring moderskapet. 

Det finns en föreställning om att kvinnan ska uppleva ren och oförställd glädje över sin nya 

roll och livssituation. Inkongruensen, som många gånger uppstår, mellan de uppställda 

förväntningarna och verkligheten tiden efter förlossningen får kvinnorna att ifrågasätta sin 

egen duglighet som mor. Känslan av att vara en misslyckad mamma är starkt kopplad till 

PPD (Edwards & Timmons, 2005; Buultjens & Liamputtong, 2006; Hanley & Long, 2006; 

Bilszta, Ericksen, Buist & Milgrom, 2007; Gao, Chan, You & Li, 2010; Patel, Wittkowski, 

Fox & Wieck, 2013; Highet, Stevenson Purtell & Coo, 2014). Deprimerade tonårsmödrar 

upplever att de blir dömda av andra som dåliga mödrar på grund av åldern, och att de inte 

uppfyller de moderna sociala normerna för moderskap (Boath, Henshaw & Bradley, 2013).  

 

3.1.2 Känslan av förlorad kontroll 

Många kvinnor är medvetna om att deras liv kommer att förändras efter barnets födelse men 

omfattningen av denna omställning upplevs mer drastiska hos kvinnor med PPD. 

Förändringar relaterade till graviditet och moderskap påverkar de flesta områden i kvinnors 

liv och utlöser ofta en känsla av brist på kontroll. De drastiska omställningarna uppfattas ofta 

som kaotiska och många kvinnor kämpar med förlusten av livet de levde innan de fick barn 

(Buultjen & Liamputtong, 2006; Hanley & Long, 2006; Bilszta et al., 2007; Gao et al., 2009; 

Haga et al., 2012; Highet et al., 2014; Jarosinski & Pollard, 2014). Känslan av förlorad 

kontroll leder ibland till negativa känslor som självtvivel, vrede och ilska mot barnet och 

partner (Highet et al. 2014). Det kan också leda till en uppfattning av att vara mindre 

betydelsefull. Hos kvinnor med högre ekonomisk status kan just dessa förändringar bidra till 

utveckling av PPD (Buultjens & Liamputtong, 2006) då kvinnorna sedan tidigare är vana att 

bemästra alla andra aspekter av sitt liv så som studier, arbete och andra utmaningar (Haga et 

al., 2012). Kvinnor som drabbas av PPD kan uppleva svårigheter med att komma till rätta 

med ansvaret att vara barnets vårdnadshavare. Övergången till att bli förälder upplevs ofta 

svår och glädjen som upplevdes under de första dagarna efter födseln försvinner snabbt när 

barnet tas hem (Bilszta et al., 2007; Boath et al., 2013). Ibland kämpar kvinnor med att se sig 
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själva i rollen som mor, och kan ha svårt att acceptera sitt barn som sitt eget (Santos, 

Sandelowski & Gualda, 2013). 

 

3.1.3 Negativa graviditetsupplevelser 

Många av de mödrar som drabbas av PPD är missnöjda med sina graviditeter och 

förlossningar. Dåliga erfarenheter av graviditet och moderskap kan vara en betydande faktor i 

de deprimerade kvinnornas upplevelser och bidra till deras depression (Buultjens & 

Liamputtong, 2006; Gao et al., 2009; Williams, 2013; Highet et al., 2014). Negativa 

graviditetsupplevelser är förknippade med både fysiska och emotionella symptom så som 

smärta, allmänna känslor av fysiskt obehag samt ångest. Kombinationen av dessa faktorer 

kan utlösa utmattning och känslor av utsatthet. I många fall överväger de negativa 

erfarenheterna kvinnors positiva känslor kring graviditeten (Gao et al., 2009; Highet et al., 

2014). Kvinnor vars graviditeter har varit oönskade upplever ibland att depression tillträder 

redan under graviditeten (Buultjens & Liamputtong, 2006; Jarosinski & Pollard, 2014). 

 

3.1.4 Höga förväntningar på sig själv 

Kvinnor med PPD försöker ofta dölja sina symptom för att inte bli uppfattade som 

misslyckade mödrar. Att ha höga förväntningar på sig själv och en benägenhet att jämföra sig 

med andra mödrar, verkliga eller mediebilder, förstärker känslan av att inte passa in när 

förväntningarna inte uppnås. I den postnatala perioden är känslor av misslyckande och 

missnöje ofta relaterade till svårigheter att klara av omvårdnad av spädbarnet, vilket uppfattas 

som överväldigande och chockerande. Svårigheter med amning skapar stor ångest och 

nedstämdhet hos kvinnorna och bidrar till känslor av misslyckande. Missnöjda barn och 

osammanhängande sömnmönster identifieras också som påfrestande faktorer och är starkt 

associerade med trötthet, utmattning och känslan av hopplöshet (Buultjens & Liamputtong, 

2006; Bilszta et al., 2007; Gao et al., 2009; Haga et al., 2012; Highet et al., 2014).  

 

3.1.5 Oro för att barnet skall komma till skada 

Många kvinnor med PPD är oroliga för att barnet skall komma till skada. En del av kvinnorna 

identifierar sig själva som potentiell källa till skada, och vissa är oroliga att något okänt, 

såsom sjukdom, skall skada barnet. Oavsett om de bara tänker på att skada eller faktiskt gör 

det, vill kvinnorna egentligen inte skada sina barn. Oftast börjar dessa tankar under första 

veckan efter barnets födelse och blir som mest intensiva när mödrarna är ensamma med sina 
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barn. Hos mödrar som upplever dessa tankar har graviditeterna ofta varit oönskade. Ibland 

överför kvinnorna ansvaret av barnen helt, eller i vissa fall bara den emotionella 

omvårdnaden, till någon annan familjemedlem. Kvinnor som helt överlåter sina barn till en 

annan familjemedlem ser ofta inte sig själva som mödrar, medan de kvinnor som delar på 

ansvaret, vill ha sina barn, men är rädda för att vara ensam med dem för att de kan skada 

dem, när de negativa tankarna blir för intensiva (Santos et al., 2013).  

 

I vissa fall kan överdriven oro leda till panikattacker hos kvinnor med PPD (Highet et al., 

2014). De kvinnor som är oroliga för att okända faktorer kan skada deras barn känner sig 

extremt vaksamma. Dessa mödrar är rädda för att barnet kan dö när som helst, och som 

resultat kan kvinnorna utveckla ett beteendemönster som kallas för kvävande vård. Dessa 

mödrar vakar över sina barn dygnet runt för att se till att barnen är säkra och tillåter inte andra 

människor att ta hand om dem (Bilszta et al., 2007; Highet et al., 2014). Detta beteende 

innebär att barnen får begränsade möjligheter att utveckla närmre relationer med andra 

familjemedlemmar och kan därmed också vara skadligt, vilket kvinnorna ofta är medvetna 

om (Santos et al., 2013).  

 

3.2 Diagnostisering  

3.2.1 Upplevelsen av stigma 

I flertalet av de granskade studierna medgav kvinnorna att bli diagnostiserad med PPD både 

underlättar och stigmatiserar deras situation. Diagnosen ökar benägenheten att acceptera 

professionell hjälp samtidigt som kvinnorna drar sig för att berätta för sin omgivning på 

grund av det uppfattade stigmat och rädslan för att bli uppfattad som en dålig mor. Födelsen 

av ett barn ses generellt som något mycket positivt och kvinnorna förväntas uppleva och 

känna enkom glädje över detta. Om så inte sker upplever kvinnorna känslor av skam och 

otillräcklighet (Edwards & Timmons, 2005; Hanley & Long, 2006; Bilszta et al., 2007; Slade 

et al., 2010; Patel et al., 2013). Tonårsmödrar försöker dölja sina symptom av rädsla för att 

bli dömda som oförmögna mödrar på grund av deras låga ålder samt att deras barn skulle tas i 

från dem. Detta kan avskräcka tonårsmödrar från att berätta om sina känslor, och således vara 

ett hinder för att få diagnos och därmed hjälp (Boath et al., 2013). Själva diagnosen ger dock 

sjukdomen legitimitet (Sword, Busser, Ganann, McMillan & Swinton, 2008) och från att 

ifrågasätta sina symptom och egenskaper som mor, kan diagnostisering möjliggöra fokus på 

tillfrisknande (Hanley & Long, 2006).  
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I vissa fall begränsas kvinnorna av att de anhöriga normaliserar deras symptom vilket också 

kan försvåra för kvinnorna att söka vård. Ibland är det kvinnorna själva som normaliserar sina 

symptom. De antar att de drabbats av babyblues och väntar på att symptomen ska gå över av 

sig själv, hellre än att kontakta sjukvården (Sword et al., 2010). Alla kvinnor accepterar dock 

inte diagnosen PPD som korrekt i deras fall. De är av uppfattningen att symptomen de har är 

orsakade av dålig sömn och utmattning, vilket också kan vara resultatet av att ha ett spädbarn. 

Dessa kvinnor tackar också ofta nej till behandling för depression (Shakespeare, Blake & 

Garcia, 2007). Tron att PPD innebär en vilja att skada sitt barn, leder till att kvinnor utan 

dessa tankar inte lyckas identifiera sig själva i diagnosen (Highet et al., 2014).  

 

3.2.2 Symptom 

PPD kan visa sig på olika sätt via olika symptom hos de drabbade kvinnorna. En del upplever 

välkända depressionssymptom så som känslan av att vara känslolös och distanserad från 

omgivningen. Dessa kvinnor tenderar att isolera sig själva och ha tankar om att fly från sin 

situation - att lämna barnet och familjen (Highet et al., 2014). Ett tydligt symptom som är 

vanligt för kvinnor med PPD är känslor av hopplöshet och sorgsenhet (Gao et al., 2009; Patel 

et al., 2013), vilket ofta beskrivs som att befinna sig i ett mörkt hål utan väg ut. Kvinnor kan 

känna kärlek och tillgivenhet till sina barn men lyckas ändå inte njuta av moderskapet och 

engagera sig i mammarollen.  

 

Alla kvinnor med PPD är inte deprimerade utan en del av kvinnorna upplever enbart ångest. 

För dessa kvinnor kan det vara svårt att förstå vad de drabbas av eftersom de identifierar PPD 

med bara depressionssymptom. Kvinnorna med ångest kan känna sig oroliga och nervösa, 

och till följd av det, känna ilska. Överdriven oro kan uppkomma hos de kvinnor som lider av 

ångest och vars fokus är på barnets utveckling och säkerhet. Denna oro kan utlösa ett 

överbeskyddande beteende och till och med panikattacker. Kvinnor med ångest kan också ha 

svårt att hantera sociala situationer och känna sig mycket trötta i samband med dessa. Både 

kvinnor med depressions- och ångestsymptom kan uppleva sömnbesvär, svårigheter att 

allmänt fungera samt ha lågt självtroende (Williams, 2013; Highet et al., 2014). 
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3.3 Stöd 

3.3.1 Vårdens roll 

En bristande kontinuitet mellan den prenatala och postnatala vården, samt bristande 

motivation och förmåga att fatta beslut till följd av depressionen gör det svårt för kvinnor att 

söka hjälp. Stödet från vården upplevs vara kortsiktigt med fokus primärt på spädbarnet och 

eventuella fysiska problem och det det professionella stöd vården erbjuder vid psykiska 

besvär kan ibland vara långt från idealiskt. Kvinnorna upplever att vårdpersonalen många 

gånger försöker normalisera deras symptom, vilket uppfattas som att deras känslor och 

tillstånd förminskas och att de inte blir tagna på allvar när de faktiskt kontaktar vården för 

sina problem. Vårdpersonalens beteende kan uppfattas som både nedlåtande och 

avståndstagande, samt att personalen är mer fokuserad av att ge instruktioner istället för att 

diskutera de olika aspekter av föräldraskap som rör PPD. De uppfattade nedlåtande 

attityderna skadar mödrarnas förtroende för vårdpersonalen och leder till ytterligare känslor 

av frustation (Buultjens & Liamputtong, 2006; Bilszta et al., 2007; Sword et al., 2008; Haga 

et al., 2012; Boath et al., 2013).  

 

Många kvinnor med depression upplever att sjuksköterskor är de bäst lämpade att erbjuda 

hjälp av alla yrkesgrupper (Bilszta et al., 2007) men att samtalsstödet de erbjuder inte är 

tillräckligt eller motsvarar kvinnornas behov (Shakespeare et al., 2007). Personliga 

egenskaper hos mödrar eller personal kan resultera i en bra eller dålig personkemi och 

påverka förtroendet mellan parterna. Att känna sig bekväm med samtalspartnern samt att bli 

bemött med empati, förstående och vänlighet är förutsättningar för att kvinnor med PPD kan 

tala öppet om sina känslor och de svårigheter de upplever (Buultjens & Liamputtong, 2006; 

Bilszta et al., 2007; Shakespeare et al., 2007; Sword et al., 2008; Slade et al., 2010; Haga et 

al., 2012; Boath et al., 2013). 

 

3.3.2 Att söka hjälp 

Kvinnor som drabbas av PPD väntar ofta tills de upplever det vara absolut nödvändigt att 

söka hjälp. Detta beror till stor del på rädslan av att andra ska uppfatta dem som dåliga 

mödrar. Att själva diagnosen bidrar till en normalisering av kvinnornas tillstånd underlättar 

till viss del men överskuggas av det uppfattade stigmat (Gao et al., 2009; Patel et al, 2012). 

Svårigheter att identifiera, eller skilja mellan, den normala känslomässiga och psykologiska 

anpassningen i samband med föräldraskap och depression är ett stort hinder för att kvinnor 
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med PPD söker hjälp. Kvinnor vet inte alltid vart de ska vända sig och har ofta dålig kunskap 

om olika behandlingar. Många kvinnor avböjer läkemedelsbehandling på grund av amning 

eller eventuella biverkningar som kan drabba barnet (Sword et al., 2010). Kvinnorna har ofta 

svårt att väga upp risker och fördelar med läkemedelsbehandling (Buultjens & Liamputtong, 

2006; Bilszta et al., 2007; Sword et al., 2010; Boath et al., 2013). De som använder sig av av 

läkemedel har dessutom ofta svårigheter att fullfölja behandlingen på ett korrekt sätt 

(Swordet et al., 2010). Ibland är det inte kvinnorna själva, utan deras familjer som är negativt 

inställd till att söka hjälp. I vissa kulturer förväntas kvinnor endast prata med sin närmaste 

familj om personliga problem och blir därmed begränsade att söka professionell hjälp (Bilszta 

et al., 2007; Sword et al., 2008; Gao et al., 2009). Tonårsmödrar har mindre kunskap om PPD 

än vuxna mödrar och saknar också ibland praktisk kunskap om moderskap. Enligt unga 

mödrar skulle information i elektronisk form göra det mer tillgängligt för unga samt för de 

som har svårt att lämna hemmet på grund av olika fysiska och psykiska besvär (Boath et al., 

2013; Jarosinski & Pollard, 2014). Många kvinnor använder sig av olika forum på internet för 

att få information och även en inblick i andra mödrars liv den första tiden med spädbarn. Via 

internet kan de ta del av både stödgrupper, chattrum, kvinnors graviditets- och 

förlossningsberättelser och vardagsbekymmer (Jarosinski & Pollard, 2014). Mödrar med PPD 

vill många gånger dela med sig av sina erfarenheter och att andra kvinnor skall veta att det 

finns hjälp att få (Buultjens & Liamputtong, 2006).  

 

3.3.3 Tillfrisknande 

Tillfrisknande från PPD beskrivs av kvinnorna som en process vilken de egentligen kan 

identifiera först efteråt. I och med sitt tillfrisknande kan de se tillbaka på sin depressiva 

period och konstatera olika faser och när de börjar må bättre, känslan av förändring, när de 

sakta återfår känslan av kontroll och styrka. Att beskriva sitt tillfrisknande innebär också att 

kvinnorna bearbetar minnen och känslor från själva depressionsepisoden (Williams, 2013). 

Flertalet mödrar kan inte minnas spädbarnets första månad vilket skapar stor ångest, och 

förlusten av tid är en gemensamt inslag från kvinnornas beskrivning av tillfrisknande (Patel et 

al; Williams, 2013). Många kvinnor känner att deras närstående underskattar hur lång tid 

tillfrisknande tar och att det sätter press på de deprimerade kvinnorna att bli bättre snabbt 

efter påbörjad behandling (Buultjens & Liamputtong, 2006). 
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3.3.4 Sociala relationer 

Partnern spelar en betydande roll för kvinnor tiden efter förlossning och det emotionella och 

praktiska stöd kvinnan får upplevs som mycket viktigt och är en tydlig faktor för välmående. 

Stöd från övrig nära familj och omgivning betonas också då det ofta är just familjen som ser 

symptom på depression och uppmanar kvinnorna att kontakta vården för att få hjälp (Sword 

et al., 2008; Slade et al., 2010; Haga et al., 2012; Williams, 2013). PPD kan också orsaka 

stora påfrestningar på kvinnors relation med sin partner och kan medföra spänningar och 

konflikter. Kvinnorna som, trots praktisk hjälp, upplever brist på emotionellt stöd och 

förståelse från sin partner känner sig ofta ensam och har svårare att återhämta sig från 

depressionen (Buultjens & Liamputtong, 2006; Bilszta et al., 2007; Boath et al., 2013; Highet 

et al., 2014). Kvinnor som deltagit i gruppträffar som behandling för sin depression beskriver 

själva gruppen som en ny och viktig del i sitt sociala skyddsnät där kontakten med andra 

kvinnor som lider av samma problem varit ett stort stöd i vägen mot tillfrisknande (Hanley & 

Long, 2006; Slade et al., 2010; Boath et al., 2013; Jarosinski & Pollard, 2014). 

 

4. DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av PPD vilket resulterade i tre 

övergripande teman: moderskap, diagnostisering samt stöd. Varje tema delades därefter in i 

kategorier för att presentera resultatet. Kvinnor som drabbas av PPD uppfattar sig vara 

misslyckade mödrar samt upplever känslor av hopplöshet och utmattning. Stigmatiseringen 

kring PPD samt att bli diagnostiserad med psykiatrisk sjukdom, och rädslan av att bli 

uppfattad som en otillräcklig mor, leder till motvilja att uppsöka vård. Vårdpersonalen 

uppfattas ofta normalisera kvinnornas depressionssymptom vilket leder till att dessa kvinnor 

tappar förtroende för vården och inte känner sig sedda eller tagna på allvar. Partnerns och den 

närmaste omgivningens stöd spelar en betydande roll för att identifiera symptom, söka hjälp 

och tillfriskna från PPD. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Gemensamt resultat för samtliga granskade studier var kvinnornas upplevelse av att PPD 

gjorde dem till dåliga mödrar. Moderskapets verklighet upplevdes överväldigande och den 

negativa självbilden överensstämde inte med det förväntade tillståndet av ren lycka som 

troddes infinna sig efter barnets födelse. Hofmeyer och medarbetare (1991) påpekar att en del 

av sjuksköterskans arbete innebär att undersöka och stödja kvinnofrågor samt införliva 
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feministiska principer i vårdarbetet vilket förstärker kvinnans och moderns egen makt. 

Litteraturstudiens resultat visar på moderns upplevelse av PPD som ett tillstånd av tvivel, 

misslyckande och hopplöshet. Dessa symptom bekräftas av tidigare studier (Norhayati et al., 

2015). Travelbee (1972) påpekar att hur en människa reagerar på sjukdom beror på den 

kulturella kontext den lever i och idag anses hälsa, styrka, ungdom och produktivitet vara 

bland de högst värderade komponenterna. Blir en individ sjuk har den ett ansvar gentemot 

andra att snabbt bli frisk igen, för att inte anses som en börda. Vår kultur bygger mycket på 

självständighet och då en människa blir sjuk behöver den plötsligt hjälp av andra och blir 

enligt rådande ideal därmed en belastning. Kvinnorna i de granskade studierna bekräftar 

Travelbees påståenden när de beskriver sina upplevelser att det inte är socialt accepterat att 

drabbas av PPD. 

 

Samtliga granskade studier i denna litteraturstudie åskådliggör att svårigheter med amning 

skapar nedstämdhet, ångest samt känslor av misslyckande hos mödrarna och är därmed en 

bidragande faktor till att utveckla PPD. Tidigare forskning har visat att kvinnor som 

misslyckas med att amma sitt barn löper signifikant större risk att utveckla PPD än kvinnor 

som lyckas med sin amning (McCoy et al., 2006). Här finns således ett behov av en mer 

nyanserad bild av moderskapet och den första tiden som småbarnsförälder där diskussioner 

bör föras kring förväntningar och förebilder. Resultat från denna litteraturstudie visar på 

mödrars benägenhet att jämföra sig med andra mödrar. Mödrar i de granskade artiklarna som 

jämförde sig med andra, verkliga eller mediebilder, hade en uttalad känsla av att inte vara lika 

duktig som andra mödrar. Detta förstärkte känslorna av misslyckande. Tidigare forskning har 

visat att benägenhet att jämföra sig med andra kvinnor påverkar personens självtroende och 

kroppsideal (Lev-Ari, Baumgarten-Katz & Zohar, 2014). 

 

Resultatet av denna studie identifierade mödrar som hade tankar på att skada sitt barn och 

som en konsekvens av detta distanserade sig från sitt barn eller överlät omvårdnaden till 

någon annan i omgivningen. Detta beteende skulle kunna medföra störd anknytning mellan 

spädbarnet och modern och därigenom påverka kvinnans självbild i ytterligare negativ 

riktning och öka risken för fortsatt depression. Tidigare forskning (Olin et al; Reck et al., 

2015) visar att mödrar som drabbades av PPD hade försämrad förmåga att knyta an till sitt 

barn. Den försämrade anknytningen kan påverka barnets fortsatta emotionella och sociala 

utveckling negativt. 
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Denna studies resultat belyser det stigma som finns kring psykisk ohälsa och psykiska 

diagnoser. Stigmatiseringen blev särskilt uttalad när den sammankopplades med 

barnafödande och moderskap. Att detta förknippades med något annat än lycka upplevdes 

skamfullt och otillräckligt. När då upp mot 15 % av alla kvinnor som föder barn drabbas av 

depression enligt SBU (2015) är det också samhällets ansvar att uppmärksamma detta. 

Tidigare forskning visar att babyblues är vanligt förekommande, mellan 15-85% av alla 

kvinnor upplever detta tillstånd några dagar efter förlossning, och det i sig innebär en 

riskfaktor för att utveckla depression (Pearlstein, Howard, Salisbury & Zlotnick, 2009). Detta 

belyser vikten av att vårdpersonalen även uppmärksammar babybluesen då de har en 

uppenbar uppgift i att screena för och upptäcka PPD. Som jämförelse anges det i Nationella 

diabetesregistret (2014) att uppskattningsvis 2,5 - 4,5 % av befolkningen har diabetes (typ-1 

eller typ- 2), och de flesta människor känner till diabetes och det är varken skamfyllt att 

behandla eller erkänna för sin omgivning att man lider av diabetes. Travelbee (1971) påpekar 

att benägenheten att söka hjälp av vården beror till stor del på vad individen vet eller har hört 

om sjukdomens symptom. Detta belyser behovet av adekvat information till modern och 

partnern om PPD. 

 

I denna studies resultat framgick att det inte bara var kvinnor med de uppenbara 

riskfaktorerna; tidigare psykiatrisk sjukdom, låg ekonomisk status, dåligt parförhållande som 

drabbades av PPD (Stowe & Nemeroff, 1995). Många av mödrarna i de granskade studierna 

hade en hög utbildningsnivå och stabil socioekonomisk bakgrund. (Buultjens & 

Liamputtongs, 2006; Haga et al., 2012; Patel et al., 2012). Detta motsäger tidigare studier om 

utbildning som en skyddsfaktor för depression (Weiss, Sheehan & Gushwa, 2009; Goyal, 

Gay & Lee, 2010). Detta skapar funderingar huruvida tidigare forskning påverkat den 

aktuella, då föreställningen om att låg socioekonomisk status är ett kriterium för att drabbas 

av PPD, och att studier tidigare enbart begränsats till detta sammanhang när PPD undersökts.  

 

Studiens resultat visar att en del av kvinnor som drabbas av PPD lider av ångest utan 

depression. Dessa kvinnor kan ha svårt att förstå vad de drabbas av eftersom de identifierar 

PPD med enbart depressionssymptom. Enligt tidigare forskning ses mild ångest som naturligt 

för de nyförlösta kvinnor, men en del kvinnor upplever en allvarlig och förlamande nivå av 

ångest i den postnatala perioden. Om ångest under graviditeten och efter förlossningen är 

forskningen bristfällig men det finns nu en växande insikt om att många nyförlösta kvinnor 

lider av ångest. Tidigare forskning har visat att upp till 13.4 – 20.4 % av mammor i den 
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postnatala perioden lider av en ångeststörning, det vill säga att de har antingen ett 

generaliserat ångestsyndrom, fobi, panikångest, tvångssyndrom eller posttraumatisk 

stressyndrom (Anniverno et al., 2013). Ångesten kan vara generaliserad eller uppträda i 

särskilda situationer. Symptom kan vara rädsla, oro, känsla av osäkerhet och inkompetens, 

ökad upphetsning, känsla av sammandragning av luftvägar, muskelspänningar, tremor och 

rastlöshet, samt en mängd av somatiska besvär relaterade till överaktivitet i det autonoma 

nervsystemet. Diagnostisering av en ångeststörning, och speciellt det generaliserade 

ångestsyndomet, i den postpartum perioden kan vara svårt relaterad till de naturliga känslorna 

av oro och ångest kvinnor upplever i den nya situationen som förälder. Frågan om ångest och 

depression är klart separata enheter är en kontroversiell fråga. Forskare är oeniga om EPDS 

är tillräckligt bra verktyg att identifiera de mammor som har drabbats av postpartum ångest 

utan depression eller om det finns behov för ett annat instrument (Brouwers et al., 2001).   

 

Studiens resultat visar att kvinnor med PPD var missnöjda med kontinuiteten i vården mellan 

prenatala och postnatala tjänster. Stödet från vården upplevdes vara kortsiktigt och fokus låg 

ofta på spädbarnet och fysiska åkommor. Stödet som erbjuds till nyblivna mödrar vid 

psykiska besvär är begränsat och nedlåtande bemötande från vårdpersonalen kan försvåra 

hjälpsökande beteende. Enligt Beck (2002) bör vårdpersonalen, vid vård av kvinnor med 

PPD, komma ihåg att se diagnosen inom en större ram som tar hänsyn till de politiska, sociala 

och ekonomiska förhållanden mödrarna lever med. Tidigare studier visar att faktorer 

kopplade till låg ekonomisk status som ohälsosam kost, lite eller ingen motion samt rökning 

kan bemötas genom motiverande samtal från vårdpersonal applicerat både vid hembesök och 

telefonsamtal. Kvinnor som erhöll dessa åtgärder uppvisade mindre depressionssymptom i 

postpartumperioden än kvinnor som inte erbjöds dessa riktade åtgärder för att förändra sina 

levnadsvanor (Surkan, Gottlieb, McCormick, Hunt & Peterson, 2012). Med bakgrund av 

denna tidigare forskning och denna studies resultat finns det således ett uppenbart behov av 

empatisk vårdpersonal utbildad i samtalsmetodik för att tillgodose drabbade kvinnors behov. 

Travelbee (1971) menar att förståelsen och medvetenheten sjuksköterskans har kring sin egen 

syn på människor med sjukdom, på lidande och död, är av högsta vikt för bemötandet och 

omvårdnaden. Det framkom att gruppträffar är ett forum många kvinnor föredrar vilket för 

dem innebar tillfällen till både utbildning, diskussion och ventilering (Jarosinski & Pollard, 

2014). Samvaron med andra kvinnor i samma situation upplevdes ge bekräftelse och trygghet 

vilket kan indikera behovet av gruppträffar som en del av mödra-och barnhälsovårdens 

arbete. 
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Enligt litteraturstudiens resultat finns det en rädsla hos vissa kvinnor att barnet ska bli 

omhändertaget av sociala myndigheter om de avslöjar sina problem och psykiska besvär. 

Dennis och Chung-Lee (2006) påpekar att denna uppfattning av vården och vårdpersonal kan 

hindra kvinnor från att söka hjälp. Detta borde inte vara en barriär för att söka hjälp. Kvinnor 

måste känna att vårdpersonalen är på deras sida. Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att 

företräda patientens intressen och se till att adekvat information ges för att patienten ska 

kunna ta ett välgrundat beslut rörande sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

 

Studiens resultat tyder på att partnern och närmaste omgivning spelar en stor roll som stöd 

tiden efter förlossning. Granskade studier visar att resultaten överensstämmer oavsett 

kvinnornas kulturella bakgrund och upplevelserna är i stort sett lika för såväl brittiska, 

kinesiska, brasilianska som australiensiska kvinnor (Edwards & Timmons, 2005; Buultjens & 

Liamputtong, 2006; Bilszta et al., 2007; Gao et al., 2009). Resultatet visar således att kvinnor 

som lever i det moderna samhället, med liknande värderingar och förväntningar på livet, 

betonade att partnern var det mest önskvärda och betydande stödet för kvinnan i 

postpartumperioden. Tidigare forskning har identifierat just dåligt parförhållande som en 

tydlig riskfaktor för att drabbas av PPD (Stowe & Nemeroff, 2005; McCoy et al., 2006; 

Norhayati et al., 2015) vilket indikerar att partnern bör inkluderas i samtal kring PPD tidigt i 

kontakten med vården. Denna studies resultat visar att partnern även har en funktion i att ofta 

vara den som först noterar depressionssymptom, varför det är viktigt att också veta vart råd 

och hjälp kan fås, eller vart den drabbade kvinnan kan hänvisas. Travelbee (1971) påpekar att 

ett av sjuksköterskans stora ansvarsområde är att hjälpa patienten att uppleva största möjliga 

subjektiva och objektiva hälsa. Då partnern innebär en tydlig friskfaktor för kvinnan bör 

partnern inkluderas i kontakt med vården och upplysas kring PPD. 

  

4.2 Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod till denna studie då den ger en översikt av det aktuella 

kunskapsläget inom det studerade området. Syftet med studien var att studera mödrars 

upplevelser av postpartumdepression, vilket indikerar att en kvalitativ studie hade varit 

passande. Då avsikten var att kunna ta del av så många kvinnors upplevelser som möjligt 

ansågs en litteraturstudie, som granskar flera vetenskapliga artiklar, vara en lämplig ansats. 

En fördel med litteraturstudie är att det sammanställda kunskapsläget kan visa på behov av 

nya forskningsområden, om det verkligen finns vetenskapligt underlag för att vissa 
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behandlingar eller åtgärder fungerar, och därmed bör användas eller rekommenderas. 

Eftersom kvalitativa studier undersöker upplevelser (Polit & Beck, 2008) ansågs denna typ av 

studier bäst besvara syftet och fick därmed ingå i litteraturstudien.  

 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl vilka valdes då de är 

stora inom forskning på medicin, sjukvård och omvårdnad. Detta gav tillgång till lämpliga 

artiklar för studiens syfte. Det går dock inte att utesluta att detta val, användandet av endast 

två databaser, medförde att annan relevant forskning som publicerats i andra databaser skulle 

kunnat bidra med ytterligare aspekter till studien. Sökorden som användes i sökningarna 

valdes för att de besvarade studiens syfte. De två första sökningarna i databasen PubMed 

resulterade i så många träffar att en granskning av alla artiklar inte var möjligt. De följande 

sökningarna gjordes med mer begränsade sökord och flera filters användes för att begränsa 

antalet av träffar ytterligare. Cirka 330 artiklar från databaser PubMed och Cinahl granskades 

efter studiens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. 29 artiklar valdes ut och lästes, 

varav 15 av dessa 29 artiklar besvarade studiens syfte och kunde användas.  

 

En kvalitetsbedömning gjordes enligt Willman et al. (2011) för att analysera artiklarnas 

styrkor och svagheter samt deras kvalitet. Detta gjordes individuellt för varje artikel vilket 

bidrar till studiens trovärdighet. Granskningsmallen som användes för att bedöma artiklarnas 

kvalitet ansågs vara av stor hjälp, men eftersom mallen saknar ett poängsystem blev 

bedömningen av kvaliteten subjektiv och en stor del av artiklarna bedömdes vara av hög 

kvalitet. Detta möjliggör att andra personer skulle kunna bedöma kvaliteten annorlunda. Efter 

bedömningen ställdes resultat från artiklarna samman i en resultattabell (Willman et al., 

2011). Utifrån resultattabellen kunde man se de återkommande teman som sedan kunde delas 

in i olika kategorier.  

 

De 15 granskade artiklarnas styrka, och således även denna studies, är att resultaten är 

övervägande samstämmiga. Samtliga studier hade kvalitativ ansats och anses relevanta för 

syftet. Sökorden kan ha begränsat urvalet från användbara studier kopplade till andra sökord. 

I urvalsprocessen uteslöts även artiklar utan abstract vilken kan ha medfört att andra relevanta 

artiklar exkluderats. Vissa svårigheter fanns i att bedöma och jämföra kvaliteten på de olika 

ingående studierna då de utfördes i många olika kontexter - via telefon, gruppsamtal, 

personliga hembesök osv. Vissa hade fler deltagare än andra, men då ansatsen i studierna var 

kvalitativ är det den personliga upplevelsen som är av betydelse, och de granskade studierna 
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bekräftade genomgående varandras resultat, trots de olika kontexterna. Det finns en viss 

överförbarhet till svenska förhållanden då undersökningsgrupperna i studierna bestod av 

kvinnor som fött eller skulle föda barn, en patientgrupp som även svensk vårdpersonal möter 

i sin vardag. Yttre faktorer och sociala förutsättningar skiljde mellan studierna och därmed 

försvåras generalisering av resultatet.  

 

En annan styrka är den kvalitativa ansatsen i de granskade artiklarna då studiernas fokus är 

patientcentrerat, det är kvinnans upplevelse som är av intresse och undersöks. Resultaten blir 

relevanta då vår uppgift som sjuksköterska är att arbeta patientcentrerat, med individen i 

fokus för omvårdnaden, och det ligger i vårt i intresse att försöka förstå hur patienten 

upplever sin situation för att vi bäst ska kunna stödja och möta henne där det behövs. 

 

Som screening- och urvalsverktyg har de granskade studierna använt EPDS-skalan vilket 

innebär en styrka då kvinnor till samtliga studierna valts ut på liknande sätt genom detta 

validerade mätinstrument. Kvinnor som nått över en viss poängnivå har inkluderats i 

studierna. En nackdel kan vara att man missar kvinnor som inte svarat ärligt på 

frågeformuläret och på så sätt döljer hur de egentligen mår. Höga poäng i sig på EPDS-skalan 

innebär inte självklart depression utan kan även vara ett tecken på att kvinnorna har tillfälliga 

svårigheter. Låga poäng utesluter på samma sätt inte depression (Wickberg & Hwang, 2003). 

Alla artiklar som användes i denna studie valdes ut för att de svarade studiens syfte och inte 

för att de förväntades bekräfta en redan bestämd uppfattning. Resultatet från artiklarna 

granskades objektivt, dock med förståelse att det fanns risk för feltolkningar på grund av att 

samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är modersmål för litteraturstudiens 

författare. Samtliga vetenskapliga artiklar som användes i denna litteraturstudie hade 

granskats med etiska överväganden. Alla artiklar var godkända av etisk kommitté. 

 

En svaghet i studien är att resultaten inte är generaliserbara på individnivå, vilket är fallet 

med kvalitativa undersökningar, men studiernas samstämmighet belyser övergripande 

problem som vården och vårdpersonal kan använda sig av för att förbättras. Vidare valde 

vissa studier att exkludera kvinnor som innan PPD lidit av någon ytterligare form av psykisk 

ohälsa. Detta kan vara tveksamt då det är vedertaget att tidigare psykiska problem är en 

riskfaktor för utvecklandet av PPD, och dessa kvinnors upplevelser torde vara lika relevanta 

som andras. En begränsning av studiens resultat skulle kunna vara att det endast är kvinnor 

från moderniserade länder som studerats. Tidigare studier visar att kvinnor som är 
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utlandsfödda är särskilt utsatta för att drabbas av PPD (Davey et al., 2011). Denna aspekt 

saknades i de granskade resultaten och innebär en svaghet hos studien på grund av sin 

aktualitet men indikerar samtidigt behovet av ytterligare forskning kring utlandsfödda 

kvinnors hälsa.  

 

4.3 Kliniska implikationer 

Att öka medvetenheten kring PPD kan ha en preventiv effekt både på individ- och 

samhällsnivå. Inom vården kan ökad kunskap leda till att bättre kunna tillgodose gravida och 

nyförlösta kvinnors behov, tidigt identifierande av riskgrupper vilket möjliggör att 

förebyggande åtgärder kan erbjudas. Kunskap hos vårdpersonal kan leda till ökad 

tillgänglighet, ett bättre bemötande, nya behandlingsmetoder och ökad förståelse för den 

enskilda individen. På samhällsnivå hjälper kunskap till att synliggöra PPD vilket minskar 

stigmatiseringen kring dessa kvinnors problem och ökar chansen att fler vågar söka hjälp. 

Vården har ett ansvar att ta kvinnors problem på allvar, förändra den kulturella kontexten där 

symptomen värderas, först då kan kvinnor själva också göra det. Detta skulle kunna bidra till 

en attitydförändring till psykisk ohälsa och depression som gynnar kvinnor på flera plan, både 

i form av bemötande och behandling. 

 

4.4 Slutsats 

Postpartumdepression upplevs av drabbade kvinnor som ett stigma, både i egenskap av 

psykiatrisk diagnos och social företeelse. Kvinnorna ifrågasätter sin duglighet och kompetens 

som mödrar, och upplever känslor av misslyckande och hopplöshet då verkligheten tiden 

efter förlossning inte motsvarar det förväntade. Partnern har en betydande funktion som stöd 

både för upptäckande av och tillfrisknande ifrån postpartumdepression. Resultatet indikerar 

behov av förbättrat bemötande från vården, som ofta upplevdes normalisera kvinnornas 

problem, samt nytänkande inom tillgänglighet och prevention. Sveriges befolkning har 

dessutom de senaste åren snabbt utökats med människor från andra länder vilket sannolikt 

kommer att ge vården ytterligare utmaningar i att nå ut, bemöta och informera denna grupp 

av utlandsfödda kvinnor, som i tidigare forskning visat sig tillhöra en riskgrupp för att 

drabbas av postpartumdepression. 
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