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Sammanfattning    

 

Att kvinnor drabbas av postpartum depression är vanligt runtom i världen. Cirka tio 

procent drabbas och sjukdomen innebär lidande för kvinnan och risker för spädbarnets 

känslomässiga anknytning och utveckling. Även sociala relationer riskerar att skadas. 

Depressionen debuterar i ett läge då kvinnan förväntar sig må bra och känna glädje över 

det nyfödda barnet. Som sjuksköterskor kan vi lättare förstå och hjälpa patienter genom 

att delges upplevelser och erfarenheter från patientens livsvärld. Syftet med arbetet är 

därför att belysa kvinnors upplevelse av sjukdomstiden i samband med postpartum 

depression. Denna litteraturstudie har sammanställt vetenskapliga artiklar och resultatet 

demonstrerar de viktigaste faktorerna som kvinnor upplevde. Följande fyra teman 

framträdde; förväntningar och förtvivlan, att leva i ett kaos samt behovet av stöd i olika 

situationer. I resultatdiskussionen lyfts bland annat stigmatisering, på vilket sätt 

sjuksköterskan kan hjälpa en kvinna som drabbats av postpartum depression samt vilka 

socioekonomiska faktorer som kan inverka på upplevelsen av depression.  
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INLEDNING 

 

Att få barn är en stor del av den mänskliga livscykeln och för de flesta blivande 

föräldrar är vägen fram till förlossningen en tid fylld av positiva förväntningar, glädje 

och tillförsikt inför framtiden. Oftast förlöper tiden efter förlossningen på liknande sätt, 

men ungefär var tionde kvinna drabbas av postpartum depression (PPD). PPD är en typ 

av depression som drabbar den nyförlösta kvinnan under barnets första levnadstid. PPD 

är en allvarlig sjukdom där kvinnan mår psykiskt dåligt vilket riskerar påverka barnets 

utveckling genom att anknytningen rubbas. Även relationen till närstående kan komma 

att påverkas av kvinnans ohälsa om hon inte får tillräckligt stöd och behandling mot sin 

sjukdom.  

 

Författarna till detta arbete har träffat på och/eller hört talas om kvinnor som drabbats av 

PPD, vilket gjorde att vi ville veta mer om bakgrunden till sjukdomen samt hur det kan 

vara att drabbas av den. Dessutom var ämnet PPD inte vanligt förekommande vid 

institutionen för vårdvetenskap i Högskolan i Borås arkiv. Båda författarna har arbetat 

dels inom psykiatrisk slutenvård men även med annat socialt hjälparbete, varför arbetet 

med en psykiatrisk diagnos kändes intressant.   

 

I syfte att underlätta för läsaren används förkortningen PPD. Postpartum depression är 

lånat från den amerikanska benämningen av tillståndet medan postnatal depression är 

den allmänt kända benämningen i engelskspråkiga länder. I svenskan saknas en specifik 

benämning på tillståndet, varför författarna väljer att använda det amerikanska namnet.  

 

BAKGRUND 

 

Övergripande sjukdomsbeskrivning av depression 

 

Depression är en vanligt förekommande sjukdom som kan drabba människor i alla 

åldrar. Sjukdomen karaktäriseras av bland annat nedstämdhet, trötthetskänsla, 

koncentrationssvårigheter, låg självkänsla, störd sömn, nedsatt aptit, bristande intresse 

eller trötthet. Svårighetsgraden kan variera och enklare former av depression kan 

behandlas utan medicin medan svårare typer ofta kräver en kombination av 

farmakologisk behandling och olika typer av samtalsterapi (WHO 2013). Enligt WHO 

(2013) kan majoriteten av de individer som drabbats av depression diagnosticeras och 

behandlas på ett säkert sätt av icke-specialister inom primärvården, varför det är viktigt 

för allmänsjuksköterskan att ha god kunskap om hur omvårdnaden skall utformas för en 

patient med depression. En obehandlad depression kan leda till social isolering, 

destruktivt beteende och i värsta fall suicid.  
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Postpartum depression 

 

Viktigt när man talar eller läser om PPD är att skilja mellan PPD och postpartum blues. 

Postpartum blues är ett övergående tillstånd som kännetecknas av en känslomässig 

labilitet som mer än hälften av alla nyförlösta kvinnor drabbas av i direkt anslutning till 

förlossningen. Detta är till största delen en hormonellt utlöst reaktion (FHI 2003, s. 14). 

En svensk studie med nyförlösta kvinnor visar att depressiva symtom som kvarstår mer 

än tre dagar den närmsta tiden efter förlossningen kan vara predisponerande för PPD 

(Lilja, Edhborg & Nissen 2012, ss. 245-251). Studien visar att screening av nyförlösta 

kvinnor tio dagar efter förlossningen kan avslöja depressiva symtom och möjliggöra 

tidig start av behandling. Screeningen görs med hjälp av ett utarbetat frågeformulär som 

heter ”Edinburgh postnatal depression scale”.  Kvinnorna får svara på ett antal frågor 

om deras psykiska status. Formuläret är uppdelat i ett antal frågor med fyra 

svarsalternativ på varje fråga. Varje svar ger olika poäng, varpå samtliga poäng läggs 

samman för att få ett resultat som skattar kvinnans psykiska hälsa/upplevda ohälsa (se 

bilaga 1).  

 

PPD debuterar vanligen någon gång under de första tre månaderna efter förlossningen 

men kan även debutera så sent som inom ett halvår efteråt (FHI 2003, s. 18). 

Sjukdomen har länge varit känd men intresset för dess orsak, behandling och 

konsekvenser har ökat avsevärt under 1990-talet i samband med att flera 

forskningsresultat visar att depressionen har negativ inverkan på relationen moder-

spädbarn och barnets fortsatta anknytning till mamman. Tidig upptäckt av PPD är därför 

mycket viktigt (Rikshandboken barnhälsovård 2013). Wickberg och Hwang (2001, ss. 

1534-1536) styrker vikten av tidig upptäckt för snabb behandlingsstart. 

 

Det typiska vid PPD är att depressionen debuterar i samband med förlossningen och då 

kan kvinnans situation som nybliven mamma påverka hur depressionen utvecklar sig. 

Detta genom en ökad risk att självkänslan påverkas negativt samt att hon i en senare fas 

av livet får känslan av att ha gått miste om en viktig period i sitt liv. Andra 

omständigheter att beakta i samband med PPD är att spädbarnet sannolikt påverkas mer 

under denna känsliga utvecklingsfas än annars, samt att den nybildade familjen befinner 

sig i en situation där rollfördelning och identitet skall omfördelas och hushållsuppgifter 

skall omprioriteras (FHI 2003, s.17).  

 

Det är det även värt att nämna puerperal psykos, som är den allvarligaste formen av 

psykisk ohälsa relaterat till förlossning, inte har något att göra med PPD. Puerperal 

psykos är en egen diagnos i form av en akut psykotisk reaktion, vilket kräver 

sjukhusvård. Psykosen inträffar oftast strax efter eller inom de första veckorna efter 

förlossningen. Prevalensen är ovanlig och endast 1-2 kvinnor av 1000 nyförlösta 

kvinnor per år drabbas globalt. Symtomen som uppträder i samband med detta är djup 

depression, mani, vanföreställningar och bristande verklighetsförankring (FHI 2003, s. 

15). Om den drabbade kvinnan inte får omedelbar vård riskerar hon att vara skadlig för 

både sig själv, sin omgivning och det nyfödda spädbarnet.  
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Det finns inga säkra orsaksförklaringar till varför vissa kvinnor drabbas av PPD men 

predisponerande orsaker kan bland annat vara redan känd psykisk sjukdom, depression 

under graviditet, socioekonomiska problem, relationsproblem eller bristande socialt stöd 

från omgivningen (Horowitz & Goodman 2005, s. 265). 

 

PPD och påverkan på sociala relationer 

 

Föräldraskapet innebär stora förändringar. Studier har visat att båda föräldrarna 

uttrycker att deras parrelation försämrades under de första sex månaderna efter 

graviditeten på grund av stress. Det kan leda till att parterna lätt hamnar i konflikt med 

varandra eller att våld uppstår som ett resultat av påfrestningarna i relationen, vilket kan 

förvärras ytterligare om kvinnan drabbas av PPD. Förutom det hjälpbehov den drabbade 

kvinnan har, behöver även partnern stöttning för att själv kunna vara ett stöd för den 

drabbade kvinnan (Kim & Swain 2007, s. 41). 

 

PPD och påverkan på spädbarnets utveckling 

 

En studie gjord av Naicker, Wickham och Colman (2012, s. 3) visar att barn till en 

förälder med depression löper en tre gånger så hög risk som andra barn att utveckla en 

ångestproblematik. Den förhöjda risken för barnet verkar vara kvarstående även i vuxen 

ålder. Eftersom PPD drabbar modern under en period då barnet befinner sig i en mycket 

viktig del av sin utveckling kan anknytningen hotas. Med anknytning menas den 

livsviktiga relation som utvecklas mellan ett spädbarn och dess föräldrar. Den vuxne 

uppfattar och tolkar barnets signaler på ett adekvat sett och kan därefter tillgodose 

barnets fysiska och psykiska behov. En välfungerande anknytning formar stabila 

mönster och ger barnet goda förutsättningar att senare i livet svara upp på förväntningar 

och signaler från intryck i livet. Redan under barnets första levnadsmånader skapas 

denna anknytning och det är även här anknytningen kan bli störd eller bristande, varpå 

barnets utveckling kan komma att drabbas under resten av livet (FHI 2010). I värsta fall 

riskerar barnet att utveckla en personlighetsstörning. Studier visar att anknytningen 

mellan moder och barn blir lidande vid just PPD. 

 

Behandling av PPD 

 

Vid lindrig depression har det stödjande samtalet god effekt (Rikshandboken 

barnhälsovård 2013). Stödjande samtal är detsamma som vårdande samtal och denna 

typ av samtal har sin upprinnelse i omfattandet av den andra människan. Genom att den 

lidande människan känner sig värdig, sedd och bekräftad skapas det utrymme som är 

nödvändigt för att den lidande skall kunna sätta ord på sitt lidande. I samtalet utvecklas 

en relation byggd på etik och ontologi, präglad av ömsesidigt givande och tagande där 

patientens sårbarhet beaktas och bejakas (Wiklund 2003, ss 171-172). I de fall 

depressionen är mer omfattande krävs psykologisk behandling med hjälp av kurator, 

psykolog eller psykoterapeut. Såväl individuell psykoterapi som gruppterapi 

förekommer. Fördelen med individuella sessioner är att den blir flexibel och anpassas 
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efter kvinnans specifika behov medan gruppterapi har fördelar genom att öka kvinnans 

sociala nätverksinteraktioner samt minska den sociala isolering som många kvinnor 

upplever efter förlossningen (Horowitz & Goodman 2005, ss. 268-269). 

 

Farmakologisk behandling vid PPD undviks i den mån det går. Vid lindrigare typ av 

depression rekommenderas i stället psykologisk behandling med samtalsterapi i olika 

former. Om depressionen är av svårare karaktär krävs läkemedelsbehandling och det 

vanligaste är då att behandla med selektivt serotonin återupptags-hämmare (SSRI-

preparat). Vid ställningstagande till farmakologisk behandling måste alltid behovet av 

behandlingen för modern vägas mot riskerna av behandlingen för barnet 

(Läkemedelsboken 2011, s. 1042). 

 

Lidande vid psykisk ohälsa 

 

Stigmatisering som leder till lidande 

 

Begreppet stigma härstammar från grekiskan och termen skapades i syfte att beteckna 

kroppsliga tecken på något som ansågs ovanligt eller nedsättande i en individs 

moraliska status. Man ristade eller brände in märken i huden på brottslingar, förrädare 

eller socialt utstötta för att andra skulle bli varskodda om att personen bör undvikas. 

Senare kom nya metaforer att fogas samman med begreppet och det handlade då även 

om kroppsliga tecken på fysiska rubbningar (Goffman 2001, s. 11). Stigma är ett 

begrepp som i dagens samhälle saknar en definitiv definition, men som trots detta 

används frekvent när det talas om avvikande beteende eller fysiska handikapp. Vem 

eller vilka som ses som stigmatiserade avgörs av normen utifrån det kontext individen 

lever i. Många individer som upplever stigmatiserade kan välja att dölja stigmat. För 

psykisk sjuka kan isolering vara lösningen, för den stomiopererade patienten kan det 

innebära undvikande av stränder och badplatser. Detta innebär i förlängningen att den 

stigmatiserade individen kan bli kvitt sitt stigma om denne befinner sig i en kontext av 

individer där stigmat är allmänt vedertaget. Exempelvis kan man tänka sig att den 

deprimerade patienten känner sig stigmatiserad i offentliga miljöer samtidigt som 

stigmat lindras av att delta i gruppterapi på den psykiatriska specialistmottagningen för 

depressiva sjukdomar.  

 

Stigma hos psykiskt sjuka patienter innebär ett allvarligt problem som har en skadlig 

påverkan på individens livsfunktion i samtliga kontext (Pinto-Foltz & Logsdon 2008, s. 

21).  

 

Livsvärld och lidande 

 

Livsvärld är världen så som den erfars av människorna som lever i den (Dahlberg 2003, 

s. 24). Livsvärlden är föränderlig och påverkas av vad som händer kring den enskilde 

människan. Genom sjukdom och annan ohälsa påverkas vårt medvetande, vår 

personlighet och vårt sätt att se på världen. Lidande kan drabba människan på ett sätt 
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som kan förändra dennes livsvärld tillfälligt eller för resten av livet. Människan är en 

varelse med känslor, tankar och sårbarhet. Negativa livshändelser kommer påverka de 

flesta människor i större eller mindre utsträckning och utgången av hur människan 

reagerar på motgångar eller ohälsa av olika slag är individuell.  

 

Att drabbas av psykisk ohälsa kan innebära ett lidande såväl för den drabbade individen 

som för anhöriga och övriga närstående. Wiklund (2003, ss. 102-110) talar om olika 

typer av lidande där lidandet kan delas in i tre kategorier beroende på vad som utgör 

källan till lidandet. De tre typer av lidande Wiklund omnämner är sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som har sitt ursprung i 

någon slags ohälsa hos individen och där ohälsan är källan till lidandet. Vårdlidande är 

ett lidande orsakat av vården av eller omvårdnaden för patienten. Slutligen är 

livslidande det lidande som kan utvecklas utifrån kroniska tillstånd av ohälsa och där 

individen driver en kamp mot existentiella frågor. 

 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor finns tydliga 

krav på vad som förväntas av såväl nyutexaminerade som erfarna sjuksköterskor i det 

svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Här framgår bland annat kravet på ett gott 

bemötande, god kommunikation, respekt för varje enskild individ samt att kunna 

identifiera tecken på ohälsa (Socialstyrelsen 2005, ss. 11-12). Dessa krav innebär att 

sjuksköterskan skall kunna möta den psykiskt sjuka patienten på ett värdigt sätt. 

Sjuksköterskan skall även kunna identifiera tecken på att patienten inte upplever 

fullständig hälsa. Med hälsa menas enligt WHO (2013) ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välmående samt avsaknad av sjukdom eller svaghet.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

PPD drabbar många nyförlösta kvinnor i världen och kan få allvarliga konsekvenser för 

såväl kvinnan som det nyfödda spädbarnet. Som allmänsjuksköterska kan man komma i 

kontakt med kvinnor som drabbats av depression efter förlossning och eftersom 

allmänsjuksköterskan kan arbeta inom olika verksamheter är det viktigt att kunskap 

finns för att möta denna grupp av patienter. Genom att sjuksköterskor delges 

erfarenheter från kvinnor som haft PPD ökar kunskapen om hur det är att leva med 

sjukdomen, samt kännedomen om att den ens existerar. Detta kan innebära att fler 

drabbade kvinnor identifieras i ett tidigare skede av sitt sjukdomsförlopp och att 

kvinnornas lidande därmed kan reduceras genom snabb behandlingsstart 

 

PPD skiljer sig från andra typer av depression eftersom den uppstår i ett skede av livet 

då det nyförlösta barnet bör prägla modern av känslor såsom värme, kärlek och glädje. 

Verkligheten förändras för många nyförlösta kvinnor genom att den psykiska ohälsan 

leder till negativa känslor och tankar som hämmar kvinnans möjligheter att fungera som 

förälder. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hur kvinnor upplevde sin sjukdomstid med PPD. 
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METOD 

 

Design 

 

Efter en översikt av befintlig litteratur gjordes en litteraturstudie baserad på primärkällor 

som utgjordes av kvalitativa artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Kvalitativa 

artiklar valdes till studien eftersom arbetets syfte är att studera upplevelser hos patienter.  

Litteraturstudien innebär att författaren söker, värderar och sammanställer information 

inom det valda området i syfte att utveckla den egna professionen och den verksamhet 

som densamme avser vara delaktig i (Axelsson 2012, s. 205). 

 

Datainsamling 

 

Litteratursökningen genomfördes mellan 130212-130430. I arbetet med 

artikelsökningarna inriktades arbetet på att finna rubriker som lät träffsäkert i det 

avseende att artikelns innehåll skulle klara att besvara syftet. Via kombinationer av 

olika sökord hittades åtta lämpliga artiklar som fick utgöra data för arbetet.   

 

Den inledande litteratursökningen gjordes i ett tidigt skede av arbetet. Detta för att bilda 

en uppfattning om befintlig forskning var tillräckligt omfattande för att bilda underlag 

för genomförande av en litteraturstudie. Efter att detta konstaterats gjordes ytterligare 

sökningar i de tre databaserna ”Cinahl”, ”Psychinfo” och ”Pubmed”. Sammanlagt sex 

olika sökningar gjordes i de tre databaserna, varpå åtta artiklar valdes ut för 

litteraturstudien. En översikt över sökta databaser och datum för aktuell sökning finns i 

bilaga 2. 

 

 

 

För att finna de artiklar som eftersöktes gjordes en noggrann genomgång av rubrikerna 

på de olika träffarna. I de fall rubrikerna lät träffande för att svara på denna studiens 

syfte lästes även artiklarnas abstract. Om abstract verkade passa syftet gjordes en 

kvalitetsgranskning över relevanta delar utifrån Fribergs modell på kvalitetsgranskning 

av vetenskapliga artiklar (Friberg 2006, ss. 119-120). Efter genomförd analys 

konstaterades att alla utvalda artiklar höll god vetenskaplig kvalité. Artiklar med 

ursprung från följande länder användes; Australien, Kanada, Norge, Storbritannien, 

Sverige och USA. 

 

Vid första sökningen som gjordes i Cinahl användes sökorden ”depression” AND 

”childbirth” AND ”experiences”, vilket gav 75 träffar. Utifrån denna sökning hittades 

en artikel (Buultjens & Liamputtong 2007). Den andra sökningen gjordes även den i 

Cinahl och denna gång användes sökorden ”depression” AND ”postnatal” AND 

”experiences”. Denna sökning gav 147 träffar, varav tre artiklar användes (Hall 2006; 

Hanley & Long 2006; Bilszta, Ericksen, Buist & Milrom 2010). Tredje sökningen 

gjordes i PsycINFO med sökorden ”postpartum” AND ”depression” AND 
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”motherhood”. Utifrån denna sökning valdes en artikel av 141 träffar (Mauthner 1999). 

Vid den fjärde sökningen gjordes i Pubmed och då användes sökorden ”narrative” AND 

”postpartum” AND ”depression” AND ”woman” i Pubmed, vilket resulterade i nio 

träffar där en artikel valdes (Edhborg, Friberg, Lundh & Widström 2005). Den femte 

sökningen gjordes i Cinahl med hjälp av sökorden ”postpartum” AND ”depression” 

AND ”experiences” AND ”adolescense”. Detta resultat gav två träffar varav en artikel 

valdes (Clemmens 2002). Den sjätte, och sista, sökningen gjordes återigen i Cinahl med 

sökorden ”postnatal care” AND ”experiences” AND ”depression”. Sökningen 

resulterade i tio träffar, varav den sista artikeln kunde väljas ut (Haga, Lynne, Slinning 

& Kraft 2012). 

Vilka artiklar som ingår i studien framgår även i en översiktsanalys som återfinns i 

bilaga 3.  

 

Följande inklusionskriterier valdes för artiklarna: 

 Studien skall vara peer reviewed. 

 Studien skall innehålla beskrivningar av kvinnors sjukdomsupplevelse av PPD. 

 Studiens resultat skall vara relevant för att svara på vårt syfte. 

 Studien skall vara kvalitativ. 

 

Följande exklusionskriterier valdes för artiklarna: 

 Inte äldre än 15 år. 

 Fokus skall inte ligga på medicin. 

 Deltagande informanter skall inte ha några övriga psykiatriska diagnoser som 

framgår av artikeln. 

 

Dataanalys 

 

Efter att författarna noga läst artiklarna startades arbetet med att analysera dem utefter 

Axelssons analysmodell för kvalitativa artiklar (Axelsson 2012, ss. 214-214). För att få 

en överblick av resultatet i artiklarna gjordes en översiktsanalys i tabellform över de 

utvalda artiklarna (se bilaga 3). I nästa skede lästes artiklarna om ett flertal gånger i 

syfte att finna likheter och skillnader, här användes färgpennor och separata 

stödanteckningar för att tydliggöra budskap och innehåll i de olika artiklarna. Innehållet 

i de olika artiklarna lästes flera gånger om för att hitta såväl likheter som skillnader. 

Därefter identifierades innehåll som återkom i artiklarna, varpå olika subteman bildades. 

De olika subteman som framkom sorterades och hamnade slutligen under tre 

huvudteman. 

 

RESULTAT 

Tabellen nedan visar teman och subteman som bildades efter analys av artiklarna.  

 

Huvudtema Subtema 

 

- Förväntningar möter förtvivlan 

- Föreställningen om att leva upp till 

   idealet 
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- Vägran att inse sina begränsningar och 

   rädslan att söka hjälp 

 

 

 

- Att leva mitt i ett kaos 

 

- Känslor av otillräcklighet och  

  misslyckanden 

 

- Omständigheter som påverkar     

  sjukdomsupplevelsen 

 

- Att känna sig stigmatiserad 

 

- Behovet av att känna stöd och förståelse 

 

- Behovet av stöd, bekräftelse och 

  engagemang från närstående 

 

- Att känna sig bristfälligt informerad eller 

  misstrodd av sjukvården 

 

 

 

Förväntningar som leder till förtvivlan 

 

Många kvinnor går med tankar om att tiden som nybliven mamma kommer bli en 

fantastisk period med mycket glädje och lycka. Förväntningarna byggs upp innan 

graviditeten påbörjas och stärks under tiden fram till förlossningen. Förväntningarna är 

av positiv karaktär och kontrasten blir således stor då kvinnorna slås ner av de 

depressiva symtom som manifesterar då PPD drabbar dem.  

 

Föreställningen om att leva upp till idealet 

 

Föreställningen om att leva upp till idealet om att vara en bra moder beskrivs av många 

kvinnor som: tacksamhet över att få ett friskt barn, att alltid ha tålamod med sitt barn, 

att alltid sätta barnet i första rum och att man skall klara att sköta amningen (Edhborg, 

Friberg, Lundh & Widström 2005, s. 264). Amningen framkommer som centralt i 

ytterligare en studie av Haga, Lynne, Slinning och Kraft (2012, s. 462). Kvinnorna i 

studien beskriver att föreställningen om att en moder skall klara av att sköta amningen 

av sitt barn utgör en mycket stor press för dem.  

 

När nyblivna mammor fick frågan om vilka förväntningar de hade inför att bli förälder 

var föreställningen om att bli mamma vanligtvis positiv. Kvinnorna beskriver en känsla 

av spänning och lycka där de ser ljust på framtiden som förälder. Några av kvinnorna 

var dock medvetna om att det skulle innebära svårigheter att bli småbarnsförälder. 

Kvinnorna upplevde det dock oklart hur omställningen till förälder skulle påverka deras 
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liv och vardag. En allmän uppfattning bland kvinnorna i undersökningen var ändå att de 

ljusa stunderna tillsammans med barnet skulle komma att överväga de tyngre perioderna 

som de trodde att föräldraskapet kunde för med sig (Buultjens & Liamputtong 2006, s. 

80).  

 

Många kvinnor förväntade sig att föräldraskapet skulle innebära en tillvaro utan 

ansträngningar och att de helt intuitivt skulle veta hur de bäst tog hand om sitt barn. 

Vidare trodde sig de nyblivna mödrarna kunna vila tryggt i den kunskap de förväntade 

sig ha och på så sätt kunna njuta av modersrollen. Kvinnornas allmänna uppfattning var 

att livet med barn skall vara kravlöst och som kvinna skall känna omedelbar glädje över 

det nyblivna moderskapet (Bilszta, Ericksen, Buist & Millgrom 2010, s. 48).  

 

I kvinnornas förväntningar på föräldraskapet fanns samtidigt en oro över hur de skulle 

komma att klara kombinationen av yrkesliv och familjeliv. Kvinnorna uttryckte också 

oro över hur de skulle lyckas klara fördelningen av hushållsarbetet i hemmet och 

samtidigt sköta barnomsorg samt behålla en god relation med sin partner (Edhborg et al. 

2005, s. 265). De kvinnor som upplevdes ha störst förväntningar på vad rollen som 

moder skulle innebära, visade sig även vara de som blev mest besvikna när dessa 

förväntningar inte infriades (Haga et al. 2012, s. 461).  

 

Vägran att inse sina begränsningar och rädslan att söka hjälp 

 

Ett stort problem som genomsyrar de flesta kvinnors upplevelse av PPD är 

motvilligheten att söka hjälp och att våga tala om sina upplevda problem med 

närstående och anhöriga. Kvinnorna försöker dölja sin ohälsa för att hålla fasaden uppe 

och det är först när de mår så dåligt att situationen blir ohållbar som de söker hjälp.  

 

Många kvinnor och dess familj har liten kunskap om hur de ska reagera när de 

depressiva symtomen hos kvinnan inte försvinner, utan i stället tilltar. De drabbade 

kvinnornas reaktion på den ökade psykiska ohälsan blir ofta att gömma sig undan sina 

känslor och förneka sitt tillstånd i rädsla att annars tappa kontrollen. Kvinnorna vill 

heller inte visa sig sårbara inför familj och närstående (Hanley, J & Long, B, ss. 151, 

2006). Kvinnorna hade höga krav på sig själva och kämpade hårt för att inte visa 

svaghet inför omgivningen. De kände press av att visa sig till freds med att de fått ett 

fint barn. Detta bidrog till ett motstånd att tala om sina känslor med släkt och vänner. 

Dessutom uttryckte kvinnorna en rädsla för att berätta hur de kände eftersom det skulle 

bekräfta den inre känsla de bar på. De valde därför att visa en falsk bild av lycka och 

inte berätta för någon om sina känslor (Edhborg et al. 2005, s. 264). 

 

Ytterligare en förklaring som kvinnorna uppgav som skäl att inte söka hjälp var rädslan 

för konsekvenserna. Föreställningar om att de skulle uppfattas som galna, att deras barn 

skulle tas ifrån dem eller att de skulle hållas instängda på en vårdavdelning framkom 

som motiv (Hall 2006, s. 257). 
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Att leva mitt i ett kaos 

 

Kvinnorna delar många gemensamma upplevelser av hur det var att leva med PPD. 

Känslan av att inte lyckas hålla ihop vardagen, att vara en misslyckad förälder, att 

relationen skadas och att stödet är otillräckligt är återkommande berättelser som speglas 

ur dessa kvinnors livsvärld.  

 

Känslor av otillräcklighet och misslyckanden 

 

Många av kvinnorna var överväldigade av känslor som misslyckande, skuld, besvikelse, 

oro, ensamhet, osäkerhet, förlust och ouppfyllda förväntningar. Detta gjorde att 

kvinnorna drev en kamp för sin egen självkänsla, för känslorna till barnet och till sin 

partner. Kvinnorna kände vidare skuld och ånger över att de inte spenderade mer tid 

med barnet och att de inte lyfte upp barnet eller lekte mer med det. Dessutom upplevde 

kvinnorna skuld över att de inte hade tillräcklig ork för att ta hand om barnet på det sätt 

de förväntat sig under dess första tid i livet (Edhborg et al. 2005, s. 263). Vissa av de 

kvinnor som väljer att lämna sitt barn på dagis eller till en dagmamma, exempelvis vid 

tillfällen då kvinnan behöver vila eller uträtta ärenden, känner skuld och har en känsla 

av att de överger sitt barn (Hanley & Long 2006, s. 151). En kvinna berättar, i en studie 

av Mauthner (1999, s. 154), hur hon känner sig misslyckad över att inte kunna lugna sitt 

barn som gråter trots att en granne lyckas med detta omedelbart.  

 

 

Kvinnornas upplevelse av misslyckande blev ännu värre då mödrarna kände sig 

deprimerade utan att enligt egen utsago ha ett legitimt skäl att känna på det sättet. Det 

nyförlösta barnet, friskt och vackert, borde enligt kvinnorna få dem att känna sig glad 

och lycklig (Hall 2006, s. 258).  

 

Omständigheter som påverkar sjukdomsupplevelsen 

 

I en studie där intervjuade informanter är unga tonårsmödrar framkommer andra typer 

av samvetskval och skuldkänslor. Flickorna uttryckte ånger och skuld över hur livet 

kunde ha varit om dem inte hade blivit med barn vid unga år. Dessa känslor bottnade 

framförallt i att de unga kvinnorna kände sig övergivna av skolkamrater eftersom de 

tillfälligt måste avbryta sina studier. Även känslan av förlorad studietid samt känslan att 

inte kunna avancera i skolstudierna förstärker den psykiska ohälsan hos dessa kvinnor. 

Kvinnorna i studien påpekar dock att de inte ångrar att de fått barn, men att de däremot 

ångrar att de hade tidig och oskyddad sexualdebut. Vissa av de unga mödrarna beskriver 

känslan av att slitas mellan två olika verkligheter. De unga kvinnorna upplever sig slitas 

mellan olika världar där de dels skall vara moder till ett barn, men dels även finnas i 

rollen som skolungdom. I spåren av detta känner dessa kvinnor ånger över vad som 

kunde varit ett liv tillsammans med vänner samt planering av studier och framtid 

(Clemmens 2002, ss. 557-558). 
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Förstföderskor som kom från en stark socioekonomisk grupp med hög status i 

arbetslivet upplevde rollen som nybliven förälder som negativ, eftersom den påverkade 

deras identitet. Kvinnorna berättar hur de tvingats lämna sina högpresterande arbeten 

permanent eller tillfälligt och att detta påverkade deras känsla av sammanhang. Deras 

depressiva symtom förstärktes av att de kände sig mindre betydelsefulla och att de 

saknade belöningen i form av resultat och beröm som de var vana att få i yrket, men 

som inte fanns i rollen som moder (Buultjens & Liamputtong 2006, s. 82). Denna 

upplevelse delas av kvinnorna i en studie av Edhborg (et al. 2005, s. 263). Kvinnorna 

berättar där att de under sin period som mammalediga kände sig förvirrade och 

upplevde att frånvaron av arbetsplatsen gjorde att de tappade sin identitet som 

professionell förvärvsarbetande kvinna.  

 

Att känna sig stigmatiserad 

 

En vanlig beskrivning från kvinnor som haft PPD var att de under sin sjukdomsperiod 

kände behov av att dölja sina symtom för att skapa en bild inför anhöriga och vänner av 

att de mådde bra och hade kontroll på sin livssituation. Att visa svaghet var en negativ 

sida som kvinnorna inte vill att andra skulle se. Dessa tankar och uppfattningar hos 

kvinnorna vilade på uppfattningen om att inte vara misslyckad som förälder eller att 

vara annorlunda jämfört med andra (Bilszta 2006, s. 48). Kvinnor i samma studie 

uppgav att de kände skam över att inte klara av sin situation. De kvinnor som tvingades 

till farmakologisk behandling för sin sjukdom upplevde detta som stigmatiserande och 

skämdes över att behöva ta sina mediciner (Bilszta 2006, s. 49). 

 

Kvinnorna beskriver en rädsla över att vara deprimerade. Rädslan orsakades av 

uppfattningen om hur kvinnorna trodde att de borde eller behövde bli sedda som; starka 

och organiserade. Vidare berättas att stigmat kvinnorna upplevde av att vara en dålig 

moder var värre än att bli betraktad som deprimerad, vilket ofta resulterade i att 

kvinnorna dolde hur dåligt de mådde (Bilszta 2006, s. 48). Denna upplevelse stärks och 

bekräftas i en studie av Mauthner (1999, s. 152), där kvinnor berättar om hur de kände 

då de fick diagnosen PPD av sin läkare. Att få diagnosen PPD av läkaren verkade 

paradoxalt nog lindrande hos många kvinnor. Kvinnorna uttryckte en lättnad då läkaren 

satte namn på deras ohälsa via en medicinsk diagnos. Diagnosen gav ett nytt sätt för 

kvinnorna att förhålla sig till sin psykiska ohälsa och de kunde efteråt känna igen sig i 

samt dela diagnosen med andra. Sammantaget upplevde kvinnorna diagnosen som att 

den tog bort skuld och ansvar från dem för vad de upplevde i sin sjukdom. 

 

I samband med PPD är det vanligt att kvinnorna tolkar kommentarer och handlingar 

från andra människor som negativa och tar dem personligt. Detta verkar spegla bilden 

av kvinnornas uppfattning av hur andra ser på dem snarare än hur andra egentligen ser 

på kvinnan (Hall 2006, s. 257). 
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Behovet av att känna stöd och förståelse 

 

Kvinnorna i de olika studierna upplever ett stort behov av rätt stöd och engagemang 

från såväl partner som vänner och familj. Många av de intervjuade kvinnorna vittnar om 

känslan av bristande beskydd och försåtelse från människor i sin direkta närhet.  

Även sjukvården har stor del i arbetet med att hjälpa kvinnorna med PPD och det är 

viktigt att personal som är verksamma i vården och träffar dessa kvinnor tar deras 

ohälsa på allvar och inte negligerar deras berättelser i syfte att tona ner upplevelsen av 

ohälsan 

 

Behovet av stöd, bekräftelse och engagemang från närstående 

 

För vissa kvinnor innebar det nyförlösta barnet att parrelationen med partnern 

försämrades eller blev direkt hotad. Kvinnorna upplevde att deras partners arbetade för 

mycket och engagerade sig för lite i kvinnan, barnet och i hjälp med barnpassningen.  

Dåligt engagemang från partners gjorde kvinnorna arga och skapade irritation. 

Kvinnorna kände att besvikelse som detta genererade tog bort mycket av glädjen som de 

förväntade sig att känna över det nyförlösta barnet (Edhborg et al. 2005, s. 265). 

 

I en studie av Haga (et al. 2012, s. 461) underströk samtliga intervjuade kvinnor vikten 

av att emotionellt och praktiskt stöd från deras partner var viktigt för välbefinnandet. 

Kvinnorna önskade att partnern skulle skydda dem från yttre stressande faktorer, såsom 

att begränsa antalet besökare i det egna hemmet. Några kvinnor önskade att deras 

partners hade bekräftad deras känslor och oro i större utsträckning. Avsaknaden av 

bekräftelse gjorde att kvinnorna ibland upplevde att de levde som ensamstående mödrar 

i stället. Det framstod som viktigt att partnern var behjälplig med praktiska sysslor kring 

barnet såsom matning och blöjbyte. 

Utöver stödet från partners uppgav kvinnorna att stöd från vänner och nära anhöriga 

betydde mycket för deras välbefinnande.  

 

I en annan studie av Hanley och Long (2005, s. 151) uppger majoriteten av kvinnorna 

att de har en god relation till sin egen mor, vilket de ansåg vara en stark resurs. 

Kvinnorna vände sig ofta till sina egna mödrar när de var i behov av hjälp och stöttning.  

 

Att känna sig bristfälligt informerad eller misstrodd av sjukvården 

 

Kvinnorna i två olika studier (Buultjens & Liamputtong 2007, s. 84; Hall 2006, s. 258) 

upplever bristande stöd och information om PPD från sjukvårdens sida. En önskan om 

ökad hjälp uttrycks av kvinnorna. Kvinnorna vill ha mer praktisk information kring PPD 

samt ett ökat känslomässigt stöd där någon uppmärksammar hur de mår i sin sjukdom. 

Då frågan om stöd ställdes till kvinnorna, framgick att många av kvinnorna upplevde att 

de inte hade någon att vända sig till när de kände sig deprimerade.   
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Kvinnor i olika studier berättar om hur de sökt vård för sina besvär, men upplevt att 

personalen de mött inte förstått vad de menat eller tagit deras berättelser på allvar. I 

vissa fall upplevde kvinnorna att vårdpersonalen nästan uteslutande fokuserade på att 

normalisera de upplevda besvären. Resultatet blev då att kvinnorna lämnade besöket 

med en ytterligare försämrad självkänsla samt ökad upplevelse av skuldkänsla. 

Kvinnornas egentliga önskan var i stället att bli förstådda och aktivt behandlade mot sin 

psykiska ohälsa (Bliszta et al. 2010, s. 49; Haga et al. 2012, s. 461).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Examensarbetet genomfördes i form av en litteraturstudie, eftersom en empirisk studie 

ansågs ta för lång tid. Det fanns även en hel del artiklar i ämnet som författarna tyckte 

var väl värda att bygga litteraturstudien på. Avsikten med studien var att på ett 

övergripande och överskådligt sätt redogöra för vilka upplevelser som oftast förmedlas 

av de kvinnor som drabbats av PPD. I litteratursökningen som gjordes var det viktigaste 

med utvalda artiklar att de skulle gestalta kvinnornas upplevelse utifrån ett 

patientperspektiv. Studiernas resultat skulle bestå av kvinnornas berättelser utifrån 

öppna frågeställningar. Samtliga åtta artiklar som använts i resultatet beskriver 

intervjustudier där öppna frågor ställdes och där forskarna haft ett öppet 

förhållningssätt. Detta gestaltar en bild av kvinnornas upplevelse där forskarna försökt 

lägga sin förförståelse åt sidan.  

 

Eftersom det var svårt att finna tillräcklig mängd data från nordiska länder i allmänhet 

och från Sverige i synnerhet, användes artiklar med ursprung från olika delar av 

världen. Under arbetets gång skapades medvetenhet om att upplevelsen hos kvinnorna 

påverkas i olika grad av vilket typ av samhälle och sociokulturella kontext de lever i, 

varför artiklar från samma land eller möjligtvis samma sociokulturella bakgrund hade 

varit att föredra. Mot bakgrund av detta valdes artiklar med ursprung i U-länder bort för 

att undvika allt för stora avvikelser i resultaten.  

 

Artiklar äldre än 15 år valdes bort i syfte att avgränsa sökresultaten. Den äldsta artikeln 

som valdes med i arbetet är publicerad år 1999, vilket innebär att den är 14 år gammal. 

Även om detta är en gammal studie i forskningssammanhang, anses inte att valt 

forskningsområde innebär en resultatbild som skulle påverkas i stor utsträckning av 

tidsaspekten eftersom det handlar om en individs upplevelse av en specifik psykiatrisk 

sjukdom.  
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Resultatdiskussion 

 

Lyckans förväntningar 

 

I många av de artiklar som studerades och analyserades framkommer kvinnans egna 

förväntningar som en central del i berättelsen vid intervjuerna. Kvinnorna tycks ha 

mycket höga förväntningar och storartade tankar om vad det ska innebära att bli 

mamma. Kontrasten som uppstår då kvinnornas symtom på PPD debuterar och de 

lyckliga tankar hon hade inför förlossningen tycks vara en försvårande faktor i 

sjukdomsförloppet. I detta arbete nämns exempelvis att de drabbade kvinnorna kan 

känna skuld över att de inte hade tillräcklig ork för att ta hand om barnet på det sätt de 

förväntat sig under dess första tid i livet (Edhborg et al. 2005, s. 263).  

 

 

Kvinnor in en studie av Beck (2002, s. 458) beskriver med egna ord orimligheten i sina 

förväntningar inför mödrarollen kontra den verklighet som föräldraskapet medför. 

Dessa kvinnor delade in problematiken med höga förväntningar som orsak i ett flertal 

olika områden. Exempel på områden var bland annat förväntningarna att leva med en 

nyfödd i hemmet, förväntningarna på jaget och moderskapet, förväntningarna på 

relationen till partnern, förväntningarna på stöd från familj och vänner samt fysiska 

förändringar. Kvinnorna möts dock av att en rad av dessa förväntningar inte infrias då 

hon försöker anpassa sig till föräldrarollen. Utöver detta kämpar också kvinnorna mot 

samhälleliga myter om att föräldraskapet skall vara lyckligt, vilket enligt Beck (2002, s. 

458) kan föda en känsla av att vara ensam om att ha dessa negativa känslor. Kvinnorna 

ser sig själva som dåliga eller otillräckliga mödrar och är även rädda att omgivningen 

skall uppfatta dem som sådana.  

 

Utifrån denna forskning är det rimligt att lyfta frågan om att tona ner förväntningarna 

som råder kring gravida kvinnor, väntande föräldraskap och rollen som nybliven moder. 

Sjukvården har en viktig roll i att spegla verkligheten i syfte att undvika dessa skarpa 

kontraster som kan uppstå mellan graviditetens gång och symtomatiken vid PPD. 

Genom att tala med gravida kvinnor om vilka tankar de har inför föräldraskapet och 

lyfta olika praktiska frågor kring spädbarnsperioden kan sjuksköterskan bidra till att 

skapa en dialog som kan lyfta frågor om förväntningar i förhållande till krav och 

problem som kan uppstå.  

 

Att leva i ett samhälle där idealet utgår från att ensam är stark och att individen ska 

klara av förväntningar som ställs, kan bidra till positiv stress i de fall där man har 

kontroll över situationen. Det kan exempelvis handla om arbetsuppgifter på en 

arbetsplats där man har möjlighet att påverka sin arbetsbelastning i händelse av att 

stressen skulle bli för stor. I rollen som moder finns dock inte denna möjlighet eftersom 

barnet ständigt är närvarande och kräver sin omsorg och därmed moderns närvaro. Om 
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man därför har samma förväntningar och kontrollbehov i rollen som förälder kan 

problem uppstå. Barnet är levande och unikt, varför den ena dagen inte behöver vara 

den andra lik. Kvinnan kan därmed inte påverka arbetsbelastningen eller ta ledigt om 

behov uppstår. Den mentala stressen som kan uppstå vid bristfällig sömn eller då barnet 

skriker oavbrutet ökar och stödet från omgivningen blir absolut nödvändig för att 

kvinnan skall klara av att hantera situationen.  

 

Upplevelsen av stigma 

 

I en studie identifierades stigma hos deltagarna som ett komplext hinder för 

omvårdnaden kring dem (Teng, Blackmore & Stewart 2007, s. 97). Detta styrks till stor 

del av resultatet i arbetet där kvinnorna flera gånger berättar om sina upplevelser kring 

stigma och rädslan för att uppfattas avvikande av människor i deras omgivning. Stigmat 

resulterar i att kvinnorna försöker dölja sin psykiska ohälsa så långt det går, vilket 

försvårar upptäckten av PPD och därmed start av behandling. Stigmat hos kvinnorna i 

de olika studierna verkar till största delen skapas av att de själva bildar en uppfattning 

om hur andra människor ser på dem. Kvinnorna bär på en föreställning om att det är 

oacceptabelt att framstå som en svag person eller en dålig moder, varför de döljer sina 

symtom för omgivningen.  

 

För sjukvårdspersonal är det av stor vikt att bortse från individers psykiska och fysiska 

handikapp. Dels för att lindra känslan av stigmatisering, men också för att kunna se 

människan bakom sjukdomen och lidandet. I en studie av Nygård, Nåden och Foss 

(2011, s. 35) framgår vikten av att sjuksköterskan förhåller sig på ett icke dömande sätt 

och att man talar i allmänna termer tillsammans med kvinnan, för att på så sätt undvika 

att peka ut henne.  

 

Stryhn (2007, s.160) talar om empati som en viktig del i omvårdnadsarbetet eftersom 

det handlar om att möta, förstå och hjälpa en annan människa. Det blir än mer viktigt i 

det avseende att patienten vi möter inte själv har valt den mellanmänskliga relation som 

uppstår mellan patient och sjuksköterska.  

 

Sjukvårdens ansvar i att stärka och uppmärksamma den drabbade kvinnan 

 

Resultatet i många studier pekar på att många av de intervjuade kvinnorna har dålig 

eller ingen kunskap om vad PPD innebär eller att det ens förekommer. Viktigt är att 

problematiken kring PPD belyses och att gravida kvinnor informeras om detta. I 

preventivt syfte bör man också informera och undervisa kvinnorna i att PPD är en 

sjukdom som kan drabba vem som helst och att felet inte ligger hos kvinnan som egen 

individ.  Samtalet bör riktas med tydligt fokus på att depressionen inte är resultat av en 

svag personlighet eller ett eget misslyckande, samt att effektiv behandling finns att tillgå 

(Teng, Blackmore & Stewart 2007, s. 99). Genom detta förhållningssätt tror författarna 

till detta arbete att risken för att kvinnorna skall uppleva stigma minskar och att de 

därmed vågar söka hjälp i ett tidigare skede.  
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En del kvinnor uppger rädsla som ett motiv för att inte söka hjälp. Det handlar om 

rädsla för vad sjukvården skall göra med dem och hur sjukvården skall se på dem. 

Några av kvinnorna bär på uppfattningar om att de kommer bli inlagda för slutenvård, 

att barnet kommer tas ifrån dem eller att de ska betraktas som mentalt sjuka. Dessa 

berättelser är viktigt att sjuksköterskan tar vara på i sitt möte med kvinnor som drabbats 

av PPD, i syfte att avdramatisera och försäkra kvinnorna om att detta är en felaktig 

föreställning de bär på. Sjuksköterskan bör således försäkra kvinnan om att misstanken 

om PPD inte leder till tvångsvård, omhändertagande av barnet samt att symtomen hon 

upplever inte är resultatet av dålig karaktär eller svag personlighet.  

 

I Storbritannien erbjuds alla nyblivna mödrar regelbundna besök någon gång i veckan 

från bland annat frivilligorganisationer för avlastning och samtalsstöd. 

Samtalskontakten är vanligen en sedan tidigare erfaren småbarnsförälder. Dock tackar 

inte alla mammor ja till den möjligheten (Bilszta 2006, s. 49). Upplevelsen hos de 

mödrar som tar emot hjälpen verkar vara positiv, varför detta verkar vara en bra lösning 

i syfte att avlasta de drabbade kvinnorna.  

 

Omständigheter som påverkar sjukdomsupplevelsen 

 

De kvinnor som kommer från en bakgrund med hög socioekonomisk status ser sitt 

arbete som nödvändigt för att bibehålla känslan av sammanhang. I rollen som moder till 

ett barn upplever inte dessa kvinnor att de får den bekräftelse och uppmärksamhet som 

de är vana vid på sin arbetsplats och så som livet var innan förlossningen. Detta verkar 

vara en försvårande omständighet för dessa kvinnor i samband med PPD eftersom 

självkänslan och känslan av sammanhang kraftigt reduceras.  

 

Ekonomiska svårigheter och låg utbildningsnivå är starkt predisponerande för att 

utveckla psykisk ohälsa, däribland PPD. En studie av O’Mahoney, Donnelly, Bouchal 

och Este (2012, s. 302) visar att kvinnor med socioekonomiska riskfaktorer som 

arbetslöshet, begränsade ekonomiska medel och låg inkomstnivå löpte 11 gånger högre 

risk att utveckla PPD än kvinnor som hade stabila socioekonomiska förutsättningar. 

Delar av studien visar att samhällets stöd med information, utbildning, socialt stöd samt 

eventuellt ekonomiskt stöd kan begränsa ohälsan som uppstår genom den ofördelaktiga 

socioekonomiska situation som kvinnan befinner sig i. Detta bör i sin tur bidra till bättre 

förutsättningar för behandling av PPD.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet av detta arbete ger sjuksköterskan en inblick i vilka upplevelser, tankar och 

problem som förefaller centrala för kvinnorna då de lider av PPD. Genom denna ökade 

förståelse för kvinnornas problematik anser författarna att sjuksköterskan, i mötet med 

patienten, lättare kan skapa en uppfattning om vilka områden hon bör eller kan fokusera 

på att intressera sig för i samtalet med patienten. I arbetets resultat framgår att 

kvinnorna har mycket höga förväntningar på vad rollen som nybliven moder skall 

komma att innebära. Depressionen som drabbar dem tycks därför förvärras av 

kontrasten som uppstår då kvinnorna inser att dessa förväntningar inte infriades. 
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Kvinnorna drar sig tillbaka och vill initialt inte verka svaga utåt, varför de håller sina 

känslor och tankar inombords. Stigmatisering, skam och förtvivlan uppstår. Sjukvården 

har här en viktig roll i att stötta, uppmärksamma och hjälpa dessa kvinnor. Rådgivning 

och stöd till närstående och partner bör också ingå som en del av behandlingen.  

 

Att vissa kvinnor upplever sig misstrodda av sjukvården då de berättar om sina symtom 

kan vara ett tecken på okunskap, stress eller dåligt bemötande. Detta är faktorer som kan 

elimineras via ökad utbildningsgrad, ökad bemanningstäthet eller med hjälp av 

handledning och stöd från arbetsgivarens sida.  
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Bilaga 1. EPDS 

 

 

Department of Health 
Government of Western Australia

THE EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE

(TRANSLATION – SWEDISH)

  : etaD  :eman lluF

Hur mår Du? 

Eftersom Du nyligen fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. Var snäll och stryk under det 

svar, som bäst stämmer överens med hur Du känt Dig under de sista 7 dagarna, inte bara hur Du 

mår idag. 

Här är ett exempel, som redan är ifyllt: 

Jag har känt mig lycklig: 

  Ja, hela tiden 

  Ja, för det mesta

  Nej, inte särskilt ofta 

  Nej, inte alls 

Detta betyder: Jag har känt mig lycklig mest hela tiden under veckan som har gått. Var snäll och 

fyll i de andra frågorna på samma sätt: 

UNDER DE SENAST E 7 DAGARNA 

1.  Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan: 

  Lika bra som vanligt 

  Nästan lika bra som vanligt 

  Mycket mindre än vanligt 

  Inte alls 

2.  Jag har glatt mig åt saker som skall hända: 

  Lika mycket som vanligt 

Något mindre än vanligt 

  Mycket mindre än vanligt 

  Inte alls 

3.  Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något har gått snett: 

  Ja, för det mesta 

  Ja, ibland 

  Nej, inte så ofta 

  Nej, aldrig 

4.  Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning: 

  Nej, inte alls 

  Nej, knappast alls 

  Ja, ibland 

  Ja, mycket ofta 
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Bilaga 2. Översikt av sökväg samt sökhistorik 

Tabell 1. Sökvägsöversikt. 

Datum Databas Sökord Begränsning Antal Förkastade Valda 

130212 Cinahl Depression 

AND 

Childbirth 

AND 

Experiences 

 

 75 74 1 

130214 Cinahl Depression 

AND 

Postnatal 

AND 

Experiences 

 

 147 144 3 

130321 PsycINFO Postpartum  

Depression  

Motherhood 

 

Krav vid 

sök: Peer 

reviewed 

141 140 1 

130404 Pubmed Narrative 

AND 

Postpartum 

AND 

Depression 

AND 

Women 

 9 8 1 

130406 Cinahl Postpartum 

AND 

Depression 

AND 

Expreiences 

AND 

Adolescent 

 2 1 1 

130430 Cinahl Postnatal 

care AND 

Experiences 

AND 

Depression 

Sökning av 

artiklar 

publecerade 

från 2008 

och framåt 

10 9 1 

  

Bilaga 3. Översikt av använda artiklar 

 
Författare, 

årtal, titel och 

tidsskrift 

Syfte Metod Urval Resultat 

 

Bilszta, J., 

Ericksen, J., 

Bulst, A. & 

Milgrom, J. 

 

2010,  

Australien 

 

Studien vill ta reda 

på vilka upplevelser 

som påverkar 

kvinnorna i deras 

tro och attityd till 

att söka hjälp. 

Författarna vill även 

utforska hur 

Kvalitativ studie 

där 

informanterna 

intervjuades i 

fokusgrupper. 

Öppna frågor 

konstruerades så 

att kvinnorna 

40 kvinnor valdes ut 

från att de antingen 

deltagit i 

behandlingsprogram 

för depression på en 

australiensisk 

vårdinrättning eller 

också 

Resultatet pekar 

på att levda 

upplevelser från 

kvinnor drabbade 

av PPD 

tillsammans med 

associerande 

attityder och 
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Women’s 

experiences of 

postnatal 

depression – 

beliefs and 

attitudes as 

barriers to care 

 

The Australian 

journal of 

advanced 

nursing 

familjen, vännerna 

samt 

sjukvårdspersonalen 

kan främja ett 

hjälpsökande 

beteende.   

skulle kunna 

svara som de 

önskade.  

samhällsbaserade 

frivilliga 

hjälpprogram i 

australiensiska 

städer. 

uppfattningar 

resulterar i 

signifikanta hinder 

för att söka hjälp. 

Åtta huvudteman 

framkom: 

”förväntningar på 

mödrarollen”, 

”inte klara det – 

att känna rädsla att 

misslyckas”, 

”stigma och 

förnekelse”, ”dålig 

psykisk 

hälsomedvetenhet 

samt 

tillgänglighet”, 

”mellanmänsklig 

hjälp”, 

”barnomsorg”, 

”erfarenhet av att 

söka hjälp och får 

behandling” samt 

”relationen med 

sjukvårdspersonal

en”. 

Buultjens, M. 

& 

Liamputtong, 

P. 

 

2007, 

Australien 

 

When giving 

life starts to 

take life out of 

you: women’s 

experiences of 

depression 

after childbirth 

 

Midwifery 

Studien vill ta reda 

på och fånga upp 

vad drabbade 

kvinnor berättar om 

sin sjukdomstid.  

Kvalitativ metod 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Öppna frågor 

ställdes där 

informanterna 

fick svara fritt.  

10 kvinnor som 

hade gemensamt att 

de diagnosticerats 

och vårdats på en 

avdelning för 

moder-barn i 

Australien.   

Resultatet visar att 

många av de 

drabbade 

kvinnorna känner 

sig stigmatiserade 

eftersom de inte 

lever upp till sina 

egna förväntningar 

och klarar av att 

vara en bra moder 

till sitt barn. Detta 

leder i sin tur till 

risk för att 

kvinnorna känner 

sig skräckslagna 

och isolerade i sin 

ohälsa.  

Clemmens, D. 

 

2002, USA 

 

Adolescent 

mothers' 

depression 

after the birth 

of their babies: 

weathering the 

storm 

 
Adolescense 

Studien vill 

undersöka dessa 

unga mödrars 

upplevelse av PPD.   

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk 

ansats. Öppna 

frågor med 

bestämda teman 

ställdes till 

informanterna 

som sedan fick 

berätta fritt om 

upplevelsen.  

20 engelsktalande 

kvinnor mellan 16-

18 år valdes ut via 

olika skolor i 

nordöstra USA. 

Man hittade 

informanterna via 

program för 

nyblivna mödrar. 

Ur resultatet i 

studien bildades 

sex stycken teman: 

”att plötsligt inse 

att man är 

mamma”, att dras 

och slitas mellan 

två verkligheter”, 

”att hela tiden 

ifrågasätta och 

försöka förstå det 

oförklarliga”, ”att 

känna sig ensam, 

bedragen och 

övergiven av dem 
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som du behövde 

som mest”, ”allt 

faller runtom” och 

”du förändras, 

tänker om och ser 

en annorlunda 

framtid”.   

Edhborg, M., 

Friberg, M.,  

Lundh, W & 

Widström, A-

M. 

 

2005, Sverige 

 

”Struggling 

with life”: 

Narratives 

from women 

with signs of 

postpartum 

depression 

 

Scandinavian 

journal of 

public health 

Studien vill 

undersöka och 

beskriva hur 

svenska kvinnor 

med tecken på PPD 

upplever de två 

första månaderna 

med sitt barn.  

Kvalitativ metod 

genomförd som 

grounded 

theory. 

Inledande 

öppningsfråga 

ställdes varpå 

informanterna 

fick berätta 

öppet om 

upplevelser och 

tankar men där 

strukturen 

styrdes av ett 

antal teman som 

studien ville ha 

svar på.  

22 svenska kvinnor 

intervjuas ca 80 

dagar efter 

förlossning. 

De intervjuade 

kvinnorna 

upplever känslor 

av kamp gentemot 

livet, barnet och 

partnern. De 

upplever att de 

inte är sig själv 

lik, att de känner 

sig överväldigade 

av ansvarskänslor 

gentemot barnet, 

att de känner sig 

övergivna, oroliga 

samt att de 

upplever problem 

med amningen.   

Haga, S., 

Lynne, A., 

Slinning, K. & 

Kraft, P. 

 

2012, Norge 

 

A qualitative 

study of 

depressive 

symptoms and 

well-being 

among first-

time mothers 

 

Scandinavian 

journal of 

caring sciences 

Studien vill 

undersöka varför 

vissa kvinnor 

upplever 

övergången till 

mammaroll så 

känslomässigt 

påverkande att de 

utvecklar 

depressiva symtom. 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Öppna frågor 

ställdes där 

informanterna 

kunde svara fritt.  

12 stycken kvinnor 

intervjuades utifrån 

upplevelsen av 

förlossningen, 

förväntningar och 

upplevelser samt 

socialt stöd.  

Två huvudteman 

framkom efter 

analys och dessa 

var ”avslappnad” 

och 

”kontrollerad”. 

Hall, P. 

 

2006, 

Storbritannien 

 

Mothers' 

experiences of 

postnatal 

depression: an 

interpretative 

phenomenolog

ical analysis 

 

Community 

Studien vill öka 

förståelsen och 

kunskapen genom 

att utforska känslor 

och tankar som de 

drabbade kvinnorna 

bär. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

genomförda med 

fenomenologisk 

ansats. Ingen 

intervjuguide 

användes, i 

stället fick 

informanterna 

fritt berätta om 

sina upplevelser.  

10 stycken kvinnor 

intervjuades och de 

valdes ut efter att de 

svarat högre än 12 

på EPDS samt 

uppvisat kliniska 

symtom på 

depression. Inget 

intervjuformulär 

användes då 

kvinnorna ombads 

att fritt berätta.  

Kvinnorna berättar 

om svårigheter att 

söka hjälp, 

förväntningar på 

modersrollen, 

tankar om att vara 

mamma samt 

anknytningstankar

. 
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practitioner 

Hanley, J. & 

Long, B. 

 

2006, 

Storbritannien 

 

A study of 

Welsh 

mothers' 

experiences of 

postnatal 

depression 

 

School of 

health science 

Studien vill 

undersöka huruvida 

PPD är 

sociokulturellt 

betingat eller inte.  

Kvalitativ studie 

med 

djupintervjuer 

där öppna frågor 

ställdes efter en 

given struktur.  

Tio mödrar med ett 

barn eller fler 

deltog. De var 

socioekonomiskt 

svaga. 

Mödrarna hade 

dålig kunskap om 

tillståndet innan 

tiden för sjukdom 

och hade 

inledningsvis svårt 

att prata om sina 

problem. 

Ekonomiska 

svårigheter 

tvingade snabbt in 

dem i jobb igen 

och försvårade 

omständigheterna 

ytterligare.  

Mauthner, N. 

 

1999, Kanada 

 

"Feeling low 

and feeling 

really bad 

about feeling 

low": 

Women's 

experiences of 

motherhood 

and 

postpartum 

depression 

 

Canadian 

Psychology 

Studien vill 

undersöka 

kvinnornas 

upplevelse av 

mödraskapet i 

relation till 

psykologiska 

reaktioner, 

känslomässiga 

reaktioner samt 

känsla av 

depression. 

Kvalitativ metod 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. En 

eller två 

intervjuer med 

varje informant. 

En öppnande 

fråga startade 

intervjun som 

sedan fortsatte 

med ett antal 

givna teman 

som studien 

ville ha svar på.  

40 kvinnor valdes ut 

och intervjuades. 

Kvinnorna bodde i 

England och 

rekryterades via 

lokala eller 

nationella 

organisationer.  

Kvinnorna 

beskriver 

upplevelser av att 

inte våga söka 

hjälp, olika 

förhoppningar 

som inte går ihop 

med den verkliga 

upplevelsen samt 

varierande 

upplevelse av stöd 

hemifrån.  

 

 

 


