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Sammanfattning    
Att bilda familj är en stor del av livet och innebär många förändringar för de blivande 
föräldrarna. För kvinnorna som drabbas av postpartumdepression (PPD) blir vardagen 
väldigt annorlunda. PPD förekommer alltmer i världen och idag förväntas 10 – 15 % av 
mammorna utveckla sjukdomen. Mammans tidigare livserfarenheter samt det stöd hon 
får av sin närmsta omgivning avgör hur hon tar sig an den nya rollen som mamma. De 
flesta kvinnor som har PPD upplever en känsla av oro, ilska och skuld. Den nyblivna 
mamman kan känna sig rädd och överväldigad över ansvaret att ha ett nyfött barn. Det 
råder brist i kunskapen om PPD hos mammor vilket innebär att de inte vill eller vågar 
söka hjälp. Syftet med studien är att belysa mammans upplevelser av PPD. I denna 
litteraturstudie har åtta kvalitativa artiklar analyserats där en intervjumetodik har varit 
central. Resultatet består av huvudteman där fokus ligger på vad mamman upplever. 
Studiens resultat visar att de nyblivna mammor som drabbas av PPD upplever ett 
lidande. Känslor av skuld och rädsla är centrala och påverkar relationen mellan 
mamman och barnet. Sjukdomen påverkar även mammans andra relationer i livet och 
leder ofta till att hon väljer att vara isolerad. Rädsla för att stigmatiseras av omgivningen 
är ytterligare en anledning till att mamman många gånger väljer ett liv i ensamhet. I 
resultatdiskussionen lyfts sjukdomens påverkan på mammans relation till barnet, 
upplevelser av stigma i samband med PPD, kulturella aspekter och dess påverkan på 
mammans sociala liv samt sjuksköterskans ansvar i vården av dessa patienter. 
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INLEDNING 
Att bilda familj är en stor del av livet och innebär många förändringar för de blivande 
föräldrarna. Förväntningarna är oftast höga hos föräldrarna och glädjen är stor. Men för 
var tionde kvinna ser tiden som väntar efter annorlunda ut. 10-15 % av alla mammor 
drabbas av PPD 3-12 månader efter förlossningen. Mamman upplever då rädsla, skuld, 
ilska och irritation vilket berör hela familjen.  Det är sannolikt att sjuksköterskan möter 
dessa patienter i olika vårdsammanhang. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar symtomen hos patienten för att förebygga en längre sjukdomsprocess. 
Sjuksköterskans förståelse för patienten och hennes sjukdomstillstånd är viktig för att 
bekräfta hennes lidande.  
 
Vi finner PPD intressant då det är vanligt förekommande bland kvinnor runtom i 
världen. Vi är intresserade av ämnet psykiatri, har läst om PPD under utbildningen samt 
mött drabbade patienter under praktiken vilket gjort att det fallit naturligt att skriva om 
detta ämne. 
 
 

BAKGRUND 

 
Postpartumdepression och förlossningsdepression är benämningar som förskrivs i 
arbetet, båda med samma innebörd. 
 

Postpartumdepression 
Depression är en psykisk sjukdom och när detta uppstår första året efter förlossningen 
benämns det som förlossningsdepression (Kendall-Tackett 2005, s. 4). PPD blir allt 
vanligare i världen och idag förväntas 10 – 15 % av mammorna utveckla sjukdomen. 
Omställningen att bli förälder är stor och mammans tidigare livserfarenheter samt det 
stöd hon får av sin närmsta omgivning avgör hur hon tar sig an den nya rollen. Kvinnor 
som har drabbats av PPD vid tidigare födslar samt de som tidigare har behandlats för 
depression har en ökad risk att insjukna i PPD (Seimyr 2009, s. 454).  
 
Reuter (2011, ss. 4-5) skriver att vid omställningar i livet kan alla drabbas av 
nedstämdhet, att känna sig ledsen och olycklig blir då en stor del av vardagen. Att bilda 
familj och genomgå en förlossning är sådana omställningar i livet som i vissa fall leder 
till PPD. Som nybliven mamma kan många nya känslor uppkomma vilket kan leda till 
en period av ökad sårbarhet. Under den första tiden kan sömnbrist, hormonella 
svängningar och utmattning som följd till en förlossning leda till att den nyblivna 
mamman blir väldigt känslomässig. Hon har då lätt för att gråta, har en försämrad aptit 
och kan känna sig irriterad och hjälplös. Detta tillstånd som kallas för ”blues” övergår 
oftast efter några dagar, till skillnad från en depression som håller i sig en längre period 
(Reuter 2011, ss. 4-5). Silverstolpe (2011) uttrycker att den nyblivna mamman normalt 
drabbas av nedstämdhet, trötthet, ångest och humörsvämningar. När detta inte går över 
eller när det blir värre är det tecken på förlossningsdepression. 
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När den nyblivna mamman drabbas av depression finns det även risk för hennes partner 
att bli deprimerad (Silverstolpe 2011). Vanligast är att symtomen uppträder de första tre 
månaderna efter förlossningen. Gemensamma känslor för mammorna som drabbas av 
PPD är oftast skuldkänslor över att inte räcka till som mamma, en upplevelse att inte 
vara sig själv, rädsla av att tappa kontrollen, tomhet och irritation (Reuter 2011, ss. 8-9).  
Hon upplever även en genomträngande rädsla över att livet aldrig kommer att återgå till 
det normala (Kendall-Tackett 2005, s. 4).  
 
 
 

Etiologi 
 
Enligt Silverstolpe (2011) kan det finnas sociala, psykiska och fysiska orsaker till att 
sjukdomen uppstår. Det kan handla om en mycket ansträngande förlossning eller 
problem med amningen som kan leda till en känsla av hopplöshet och tvivel på den 
egna förmågan att ta hand om barnet. Det kan även bero på en oplanerad graviditet samt 
att mamman saknar stöd i sin omgivning. Konflikter i familjen kan också ställa till det 
då mamman upplever att hon inte får tillräckligt med stöd vilket gör att hon känner sig 
ensam. Milgrom, Gemmill, Bilszta, Hayes, Barnett, Brooks, Ericksen, Ellwood och 
Buist (2008) uttrycker att en låg utbildningsnivå samt en låg socioekonomisk status ökar 
risken för utveckling av PPD. Vidare kan stressfaktorer såsom negativa och stressiga 
livshändelser leda till depression i samband med graviditet och förlossning. Kvinnor 
som genomgår abort eller missfall har större risk att insjukna i PPD (Milgrom et al. 
2008). Silverstolpe (2011) hävdar att graviditeten, förlossningen och tiden därefter 
mycket väl kan gå bra för många föräldrar tillsammans med barnet. Dock menar 
Silverstolpe (2011) att det även finns de som har svårare att glädjas åt övergången till att 
bli förälder, vilket kan bero på svårigheter i livet såsom arbete, ekonomi eller 
relationsproblem. 
 
Enligt Leung, Arthur och Martinson (2005) har många nyblivna mammor förväntningar 
som inte motsvarar verkligheten. Detta leder till stress hos mammorna som upplever en 
känsla av frustration och misslyckande på grund av sjukdomen. Mammorna känner 
även en viss osäkerhet inför livet med det nya barnet och att de saknar den kunskap som 
krävs för att utföra grundläggande uppgifter såsom blöjbyte och amning. Stressen och 
det faktum att de inte har kontroll över situationen bidrar till att mamman upplever ett 
lidande som påverkar självbilden och välbefinnandet. Silverstolpe (2011) menar att 
även hormoner såsom östrogen och progesteron vara en bidragande faktor till PPD. 
Wisner, Parry och Piontek (2002) talar också om hormonnivåer och dess påverkan på 
den nyförlösta kvinnan. Strax efter förlossningen sker en plötslig minskning av 
hormonerna östrogen och progesteron vilket kan vara förklaringen till varför vissa 
kvinnor drabbas av PPD. Forskningen visar att östrogen och progesteron påverkar de 
delar av hjärnan som styr människans humör och beteende. Dock kan de 
humörsvängningar som förekommer vid PPD egentligen vara orsakade av hypo- eller 
hypertyreos. Vidare nämns även att andra faktorer såsom tidigare depression, stressiga 
livshändelser samt tidigare psykisk ohälsa i familjen kan bidra till insjuknandet.   
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Kunskapen om stigma är bristande inom vården vilket innebär ett hinder i att förstå 
patienten för att kunna ge individuellt passande vård (Pinto-Foltz & Logsdon 2008). 
Enligt Pinto-Foltz och Logsdon (2008) önskar få kvinnor behandling för 
förlossningsdepression trots att de erbjuds detta, många gånger på grund av rädsla för 
att stigmatiseras. Patienter som upplever stigmatisering får ett onödigt lidande som kan 
påverka hälsan negativt. De försöker ofta leva med sjukdomen och dölja symtomen för 
att anses vara normala av omgivningen. Detta leder till isolering samt rädsla för att söka 
hjälp. En annan anledning till att nyblivna mammor inte söker hjälp för PPD är rädslan 
att bli betraktade som dåliga mammor. De fruktar att på grund av detta bli inlagda på en 
psykiatrisk enhet och bli fråntagna barnet. Individer som blir stigmatiserade längtar till 
att bli accepterade av de människor som betraktas vara normala, för att de anser själva 
inte höra till denna grupp (Pinto-Foltz & Logsdon 2008).  
 
 

Konsekvenser av sjukdomen 
 
Relationen mellan mamman och barnet kan skadas av dåliga säkerhetsrutiner och dåligt 
föräldraskap. Modern saknar sällan kärlek till barnet vid PPD, hon kan älska sitt barn 
men kan trots detta vara deprimerad. Det är viktigt att mammans känslor tas på allvar 
för att barnets utveckling inte ska påverkas när mamman har drabbats av PPD 
(Silverstolpe 2011).  
 
Intresset för PPD har ökat de senaste 20 åren. Wickbergs (2013) studie visar att barnets 
kognitiva och känslomässiga utveckling kan påverkas negativt om mamman har en 
långvarig förlossningsdepression. Den ökade kunskapen leder till att sjuksköterskan 
försöker uppmärksamma symtom i ett tidigt läge för att förhindra långvariga och djupa 
depressioner (Wickberg 2013).   
 
Field (2010) menar att orsaken till att relationen mellan mamman och barnet tar skada 
vid PPD är att mamman visar ett annat beteende än det som anses vara normalt. Under 
barnets första tre levnadsmånader uppvisar mamman ett mindre engagemang och färre 
känslor. Hon är mer fientlig och irriterad vilket leder till att interaktioner mellan 
mamman och spädbarnet påverkas. Detta innebär att mamman visar mindre 
ansiktsuttryck och ler mindre i leken med barnet. Kvinnor med PPD har svårare att visa 
känslor för barnet och har därmed svårare för beröring. För att kompensera mammans 
bristande beröring rör barnet sin egen hud mer. Mammans PPD orsakar i förlängningen 
sämre språklig och kognitiv funktion hos barnet. Detta leder senare till att barnet får ett 
mindre uttrycksfullt språk.  
 
Enligt Fields (2010) forskning har mammor med PPD en stor benägenhet att sluta amma 
spädbarnet. Vissa mammor väljer att redan 4-16 veckor efter förlossningen ge barnet 
vatten, juice eller fast föda. Mammor med barn som sover dåligt tenderar att drabbas av 
psykisk ohälsa. Studien (Fields 2010) visar att mammor med PPD ofta har tankar på att 
skada barnet. Detta gör att det upplever en rädsla av att vara ensamma med barnet. I 
vissa fall kan sjukdomsförloppet utvecklas i sådan grad att mamman väljer att 
misshandla barnet.   
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Puerperal psykos 
Puerperal psykos (PP) är enligt Heron, McGuinness, Robertson Blackmore, Craddock 
och Jones (2007) den svåraste formen av psykisk sjukdom som drabbar en del kvinnor 
efter förlossningen. Symtomen är relativt dramatiska där mamman drabbas av 
hallucinationer, vanföreställningar, mani, depression och förvirring. Dessa symtom 
uppträder dagar eller veckor efter förlossningen. För att öka barnets samt mammans 
säkerhet rekommenderas att dessa mammor blir inlagda på sjukhus och får medicinering 
för tillståndet. Mammor som har diagnosen bipolär sjukdom har en ökad risk att även 
drabbas av puerperal psykos. Heron et al. (2007) menar vidare att det är av största vikt 
att dessa patienter uppmärksammas tidigt. En intervention i ett tidigt skede motverkar 
en längre sjukdomsprocess och prognosen blir på så sätt bättre. Genom att upptäcka 
symtomen i ett tidigt skede ökar även säkerheten för barnet då ingripandet sker tidigt 
(Heron et al. 2007). 
 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är en självskattningsskala som används 
inom sjukvården för att upptäcka PPD hos mammor. Seimyr (2009, s. 200) gör en 
beskrivning av vad EPDS är. Hon skriver att EPDS är en självskattningsskala som är 
översatt och validitetsprövat i svenska förhållanden. Skalan har skapats för att 
hälsovårdpersonal utan psykiatrisk utbildning lättare ska ha möjlighet att upptäcka PPD 
hos kvinnor i ett tidigt skede. Frågeformuläret består av tio frågor som handlar om 
mammans känslor under den senaste veckan. Frågorna syftar till att granska intensiteten 
i tecken på depression. Dessa tecken kan bestå av nedstämdhet, ångest, oro, 
skuldkänslor, sömnlöshet samt tankar på självskador alternativt självmord. EPDS är 
utformat på så vis att det är lätt att förstå och lätt att besvara. Skalan används ofta av 
BVC-sköterskor (Seimyr 2009, s. 200). 
 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
 
Wiklund och Bergbom (2012, ss. 186-187) beskriver begreppet lidande som att 
genomgå och uthärda smärta. Lidande kan kopplas samman med andra faktorer såsom 
att lida av en sjukdom, där lidandet sätts som attribut till sjukdomen. Den mänskliga 
upplevelsen sätts i centrum på ett tydligare sätt vid lidande. Begreppet lidande kan ses 
som den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen i mötet med något ont. De självklara 
orsakerna till lidande i vården beskrivs vara kroppslig smärta, sjukdom, mötet med 
döden samt förluster. Lidande ses som en emotionell, fysisk eller existentiell upplevelse 
med smärta, oro eller ångest.  
 
Seimyr (2009, s. 48) beskriver om begreppet hälsa och hur detta kan uppnås trots 
närvaro av sjukdom. För att uppleva hälsa och välbefinnande är det viktigt att känna 
tillit till hälso– och sjukvårdpersonalen. Som vårdpersonal är det av stor vikt att inge 
trygghet samt hopp vid komplicerade situationer såsom PPD men även vid lyckligare 
tillfälle. Wiklund och Bergbom (2012, s. 202) uttrycker även att hälsa relateras till 
livskvalitet som har en särskild mening i det subjektivt upplevda välbefinnandet. 
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Värden i människans vardagsliv härstammar från abstraktionen av ett gott liv. Dessa 
värden i vardagslivet anses vara ett villkor för människans välbefinnande, hälsa, 
upplevelser av lycka samt tillfredsställelse och är den grund som krävs för att eftersträva 
dessa. I vårdvetenskapligt inriktade forskningar läggs fokus på helandet, andligheten 
samt betydelsen av helheten i förhållande till hälsa, där upplevelser av hälsa relaterat till 
sjukdom och lidande blir centralt.  
 

Stigma  
Grekerna skapade begreppet stigma för att beteckna kroppsliga tecken som ansågs vara 
ovanliga nedsättande i en individs moraliska status (Goffman 2011, s. 9).  Han menar att 
människan tillskrivs en karaktär av omgivningen. Denna karaktär skapar individens 
sociala identitet och omgivningen ställer då omedvetet krav på människan. Individen 
placeras i en kategori där valet baseras på de egenskaper som han besitter.  Om dessa 
egenskaper är mindre önskevärda blir människan utstött och kastmärkt. Vidare menar 
Goffman (2011, s.10) att denna kastmärkning innebär ett stigma. Alla egenskaper som 
inte är önskevärda blir dock inte ett stigma per automatik. Det är endast de egenskaper 
som upplevs avvika från omgivningens mönster av hur en individ bör vara som leder till 
ett stigma.  
 

Coping strategin 
Det engelska ordet coping har innebörden förmåga eller åtgärd som bidrar till att 
individen lyckas att klara av något. Coping innebär olika ansträngningar som människor 
gör för att handskas med eller klara av svårigheter. Coping strategier anses vara olika 
sätt att hantera en uppgift eller ta itu med en svårighet. Det skiljer mellan problem- och 
känslofokuserad coping som är två strategier och därmed två olika sätt att ta itu med 
problem. Coping strategi är ett alternativ när människan provar olika möjligheter till att 
ta itu med svårigheter eller problem (Egidius 2008).   
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Den nyblivna mamman kan enligt Kendall-Tackett (2005, s. 4) uppleva både fysisk och 
psykisk stress de första dagarna, månaderna och veckorna efter förlossningen. Under en 
period kan de flesta kvinnor uppleva en känsla av oro, ilska och skuld. Mamman kan 
känna sig rädd och överväldigad över ansvaret att plötsligt ha ett nyfött barn att ta hand 
om. Det råder brist i kunskapen om PPD hos mammor vilket innebär att de som mår 
dåligt inte vet var de ska vända sig för att söka hjälp. Många upplever att de inte får den 
uppmärksamheten som de behöver av sjukvården. Kunskapsbristen leder även till att de 
fruktar att berätta om sina problem eftersom de antar att det finns konsekvenser, såsom 
att barnet fråntas eller att de hamnar på en psykiatrisk enhet.  
 
I arbetet som allmänsköterska är det sannolikt att möta patienter som lider av 
förlossningsdepression. Dessa patienter kan söka för andra symtom på exempelvis en 
vårdcentral därför är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar dessa symtom i ett 
tidigt skede. Det är även möjligt att mammor som drabbas av PPD hamnar på en 
psykiatrisk avdelning där allmänsjuksköterska har en viktig roll i mötet med dessa 
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patienter.  Förlossningsdepression blir alltmer vanligt och kunskapen bör öka bland 
vårdpersonal för att kunna förhindra en längre sjukdomsprocess. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om hur mammor upplever PPD. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa mammans upplevelse av postpartumdepression. 

 

METOD 

Design 
Då syftet med studien har varit att belysa mammans upplevelser av 
postpartumdepression har vi valt att studera kvalitativa artiklar som publicerats i 
vetenskapliga tidsskrifter. Vi har baserat vår systematiska litteraturstudie på data från 
primärpublikationer. Enligt Axelsson (2008 , s. 180) är det viktigt att sammanställa 
artiklarnas syfte samt att studera varje enskilds artikels metod. I denna sammanställning 
är det lämpligt att inkludera artiklarnas resultat.  Vidare skriver Axelsson (2008 , s. 174) 
att behovet av att studera befintlig forskning i syfte att utöva evidensbaserad vård och 
omvårdnad ökar. För att uppnå detta menar hon att välgjorda systematiska 
litteraturstudier är till stor hjälp. Detta leder till kunskapen att kunna utveckla den egna 
professionen samt den verksamhet sjuksköterskan är delaktig i.    
 
 

Datainsamling 
Litteratursökningen utfördes mellan 20130925 – 20131125. Sökningarna gjordes i 
”Cinahl” och ”PubMed”, med avsikten att hitta artiklar vars resultat svarar på vårt syfte. 
Åtta vetenskapliga artiklar har valts ut. För att få en uppfattning om forskningsläget 
började vi i ett tidigt skede av studien att söka och läsa vetenskapliga artiklar. Axelsson 
(2008, s. 179) beskriver att irrelevanta artiklar som inte besvarar syftet eller har lågt 
vetenskapligt värde bör sorteras bort. I det första övergripande sökningarna valdes 
artiklar bort vars rubrik var missvisande. Sedan valdes ett stort antal artiklar där abstrakt 
med passande rubrik lästes. En del artiklar valdes bort då dessa inte var fulltextartiklar 
samt då vissa abstrakt inte svarade på litteraturstudiens syfte. Efter att ha läst flertalet 
artiklar valdes några ut vars syfte stämdes överens med vårt syfte. En del artiklar med 
fokus på ekonomi som en bidragande faktor uteslöts då dessa inte svarade på uppsatsens 
syfte. Slutligen valdes åtta artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte.  
 
För att hitta relevanta artiklar användes ”Swedish MeSH” som hjälp att hitta synonyma 
nyckelord till PPD. Dessa har sedan använts i databaserna i olika kombinationer (se 
bilaga 1). Första sökningen som gjordes bestod av sökorden ”Depression, postpartum” 
AND ”experiences*”, som gav 129 träffar.  Sökningen gjordes i databasen Cinahl där 
tre artiklar av 129 valdes (Buultjens & Liamputtong 2007; Hanley & Long 2006; 
Dennis & Moloney 2009).  I andra sökningen som gjordes i databasen PubMed 
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användes sökorden ”Depression, postpartum” AND ”experience” som gav 336 träffar 
varav en artikel valdes (Williams 2013). Vid tredje sökningstillfället gjordes samtliga 
sökningskombinationer i Cinahl. I första kombinationen användes sökorden 
”Depression, postpartum” AND ”suffer*” som gav 77 träffar, där tre artiklar valdes 
(Hall 2006; Patel, Wittkowski, Fox & Wieck 2013; Tammentie, Paavilainen, Åstedt-
Kurki & Tarkka 2004). I andra kombinationen användes sökorden ”Depression, 
postpartum” AND ”experienc*” som gav 317 träffar varvid en artikel valdes 
(Wittkowski, Zumla & Glendenning 2011).  
 
 
Inklusionskriterier för valda artiklar.  
 

• Artikel ska vara peer reviewed.  
• Syfte ska besvaras av studiens resultat. 
• Studien grundas på en kvalitativ metod. 
• Artikel är inte äldre än 10 år (2003-2013). 

 
 
 
 

Dataanalys 
Artiklarna lästes ytterligare en gång samtidigt som det som ansågs vara väsentligt 
markerades med understrykningspennor. Färgpennor är enligt Axelsson (2008, s.182) 
ett hjälpmedel som förtydligar och underlättar överblicken av materialet. Analysen av 
artiklarna gjordes utifrån Axelssons analysbeskrivning (2008, s. 179-188). För att få en 
översikt på artiklarna fördes resultatet av analysen in i en tabell (se bilaga 2). Likheter 
och skillnader studerades i artiklarna som svarade på syftet. Utefter dessa likheter och 
skillnader skapades teman.  För att komplettera detta fördes anteckningar vid sidan om 
vilket underlättade för oss att finna en struktur i arbetet. För att skapa en innehållsrik 
struktur samt för att resultatet skulle bli meningsfullt användes teman. Dessa teman 
lyfter upp de områden vi anser är viktiga och som svarar på vårt syfte och gör det 
samtidigt lättare för läsaren att följa arbetet.  
 
 
 
RESULTAT 
I resultatet framkommer tre teman (tabell 1). Under respektive tema beskrivs mammans 
upplevelse av PPD.  
 
Tabell 1. 
 
Teman  
 
Mammans upplevelser av att drabbas av PPD 
Rollen som mamma: upplevelsen av att inte räcka till 
Mammor från andra kulturers upplevelser av PPD 
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Mammans upplevelser av att drabbas av PPD 
 
Nyblivna mammor med PPD upplever svårigheter med att söka hjälp och prata om 
problemen som uppstår. Anledningen till detta är att mammorna antar att omgivningen 
inte har förståelse för situationen och vill på så sätt undvika förutfattade meningar (Hall 
2006).  Tammentie, Paavilainen, Åstedt-Kurki & Tarkka (2004) menar att vid PPD kan 
den drabbade medvetet undvika alla sociala kontakter. Mamman kan även uppleva att 
omgivningen är förtryckande och fruktar därför att barnet ska ta skada. Många mammor 
är rädda för att andra inte ska förstå deras situation och väljer därför aktivt ett ensamt 
liv.  
 
Nyblivna mammor söker ofta efter konkreta och begripliga förklaringar till de 
stressfaktorer som uppstår och som möjligen kan förklara varför de har blivit drabbade 
av PPD. De nämner coping strategin och hur nyblivna mödrar kan utnyttja detta för att 
lära sig hantera känslomässigt krävande och stressiga situationer. Genom att använda 
metoden kan de möjligtvis undvika att bli stigmatiserade för att de är drabbade av PPD. 
Kvinnorna som deltog i studien är rädda för det stigma som är associerat med PPD. De 
är rädda för negativa reaktioner från omgivningen såsom tankar om att kvinnor med 
sjukdomen är svaga, onormala, oförutsägbara, odugliga, okontrollerbara och inte 
förmögna att ta hand om samt älska barnet. Rädslan för detta stigma orsakar svårigheter 
för kvinnan att acceptera PPD vilket leder till förnekelse av sjukdomen. För att skydda 
moderskapet och undvika stigmatisering väljer de ofta att undvika ordet depression samt 
att ljuga om tillståndet de befinner sig i (Patel, Wittkowski, Fox & Wieck 2013).   
 
Enligt Hall (2006) upplever mammor svårigheter att erkänna sjukdomen till 
vårdpersonalen. Denna rädsla grundar sig i att mammorna fruktar att de ska bli inlåsta 
på en psykiatrisk enhet och att barnen fråntas dem. Vidare menar hon att alla mammor 
inte svarar sanningsenligt på EPDS-skalan på grund av de konsekvenser som de fruktar 
kan uppstå. Vissa av deltagarna i studien berättar att de själva sökt hjälp när de nått en 
viss punkt och känt att de inte längre orkar. Vissa gånger leder detta till 
självmordstankar hos mamman som tror att barnet har det bättre utan henne, samtidigt 
som hon inte litar på att andra kan ta hand om barnet. Även rädslor för att inte ha 
förmågan att uppfostra barnet finns ofta. Tammentie et al. (2004) hävdar att trots alla 
dessa känslor är mammor oftast rädda för att förlora barnet, vilket är anledningen till att 
de sällan vill lämna ifrån sig barnet. 
 
Williams (2013) skriver om en deltagare som upplevde en känsla av rädsla och 
hopplöshet vid insjuknandet i PPD. Kvinnan berättar att det finns ett behov av att få 
prata. Hon menar att behovet av bekräftelse är stort där hon vill höra att hon 
såsmåningom kommer att tillfriskna. I Patel et al. (2013) studie talar kvinnorna om 
rädslan att bli hysterisk, ett nervvrak och för att förlora kontrollen.   
 
Dennis och Moloney (2009) menar att många kvinnor som lider av PPD är rädda för att 
faktiskt ha drabbats av en allvarlig psykisk sjukdom. Deltagarna uttrycker att de har en 
vilja att komma bort från den egna kroppen såväl psykiskt som fysiskt men inte vet hur 
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de ska fly. Trots att många kvinnor med PPD upplever rädsla för att förlora vårdnaden 
om barnet önskar en del att graviditeten inte hade ägt rum till att börja med.  
 
Hall (2006) talar om att rädslan över att vara en dålig mamma kan leda till att kvinnan 
upplever att andra kan ta bättre hand om barnet. En deltagare beskriver att hon upplevde 
en rädsla för att hennes partner skulle skapa en fin relation med barnet medan hon inte 
hade möjlighet till detta och upplevde istället att hon fick vara en, som hon själv kallar 
det, mjölkmaskin. Vidare menar hon att relationen mellan spädbarnet och mamman kan 
påverkas negativt av PPD. En mamma pratar i detta sammanhang om saknaden av ett 
band mellan barnet och henne, samt ett ifrågasättande om hon verkligen älskar sitt barn. 
En osäkerhet om hur barnet ska tas om hand och att alltid göra fel finns hos de flesta 
nyblivna mammor som lider av PPD. Buultjens och Liamputtong (2006) menar att 
oroliga och ledsna barn ofta leder till att mamman upplever en känsla av hopplöshet.  
 
I de fallen där graviditeten varit oplanerad menar Tammenties et al. (2004) att mammor 
med PPD upplever att barnet är en inkräktare. Detta påverkar relationen mellan 
mamman som har PPD och barnet negativt. Barnets behov blir en stressig del av 
vardagen vilket gör att mamman stöter bort barnet och undviker att skapa en nära 
relation. I vissa relationer upplever mammor avundsjuka gällande partnerns egen tid. 
Samtidigt finner paret ingen tid att spendera tillsammans och detta orsakar ofta 
konflikter. 

 
 
Rollen som mamma: upplevelsen av att inte räcka till  
Förväntningar inför det nya barnet och den tid som väntar efteråt är höga hos de flesta 
mammor. Många antar att det mesta ska vara problemfritt, men inser sedan att 
verkligheten inte motsvarar förväntningar. Några av deltagarna uttrycker att de upplever 
att livet med barn inte är så lyckligt som förväntat och att de istället blir nedstämda. En 
deltagare uttrycker dessutom att hon upplever att den tiden hon har tillbringat med 
barnet inte var så underhållande som hon till en början hade trott. Många mammor 
upplever att de blir nedstämda utan anledning, vilket i sin tur leder till skuldkänslor 
(Hall 2006).  
 
Enligt Buultjens och Liamputtong (2006) räknar många mammor med att tiden efter 
förlossningen ska innebära fler positiva stunder än negativa. De menar att de blivande 
föräldrarna vet att livet ska ändras med ett barn men de är inte medvetna i vilken 
utsträckning detta kommer att ske. I studien uttrycker deltagare att de i samband med 
graviditeten och framförallt när barnet väl har fötts blir olyckliga. Vissa mammor 
uttrycker att rollen som mamma kan vara extremt uttröttande med få belöningar i utbyte. 
De kvinnor som har kommit långt karriärsmässigt upplever att barnet är ett hinder i 
deras fortsatta utveckling inom karriären. Många mammor upplever detta som orsaken 
till att de drabbas av PPD. Deltagarna i studien berättar att sjukdomen förstör 
självkänslan och självförtroendet samt att de upplever att de är hopplösa som mammor. 
Det framkommer även att vissa mammor med PPD upplever att de är fängslade i rollen 
som mamma.  
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Williams (2013) har studerat kvinnor som har återhämtat sig efter en PPD diagnos. Hon 
berättar om kvinnors upplevelser där de sammanfattar återhämtandet som en läxa där de 
efteråt har uppnått bättre självkänsla. Förmågan att kontrollera reaktioner och stressiga 
situationer återfinns vid tillfrisknandet, vilket gör kvinnan mer självsäker i rollen som 
mamma. Detta innebär även hopp om framtiden. När kvinnorna återspeglar känslorna 
som upptagit en stor del av deras liv blir skuldkänslor ett återkommande ämne. En 
deltagare beskriver att familjeförhållandena är bra men att hon trots detta är nedstämd 
och upplever en känsla av hopplöshet.  
 
Studier påvisar att gravida kvinnor upplever svårigheter att uppfatta all information som 
ges under graviditeten (Hanley & Long 2005). Dessutom skriver de att många kvinnor 
fokuserar på faktumet att få ett friskt barn och glömmer ofta andra aspekter som är 
viktiga i samband med graviditet och förlossning. Många mammor som lider av PPD 
upplever att vardagen med barnet är tung. I Hanley och Longs (2005) studie är 
volontärarbetare ett alternativ som nyblivna mammor erbjuds. Detta syftar till att avlasta 
mammor som upplever att sjukdomen blir alltför påfrestande. De erbjuder mammor 
hjälp och stöd då de genomgår en kris. En del mammor vill dock inte utnyttja detta 
alternativ för att de fruktar att bli fråntagna barnet samt för den skuld de känner för att 
behöva avlastning. Trots detta utnyttjade några deltagare i studien (Hanley & Long 
2005) den hjälp som erbjöds och insåg att avlastningen var till stor hjälp. Gemensamt 
för kvinnorna är att de som arbetar upplever ett större lidande än de som inte arbetar. En 
kvinna uttrycker att hon känner att samhället kräver att hon arbetar och hon menar att 
samhället överlag kräver för mycket av kvinnor. På grund av detta kan avlastning vara 
till stor hjälp för mamman (Hanley & Long 2005). 
 
Tammentie et al. (2004) beskriver att för många mammor är det oväntat att inte ha tid 
att tillbringa själv. All tid går åt att planera vardagen efter barnets behov vilket 
resulterar i att mamman upplever att hon och partnern förlorar kontrollen över livet och 
att livet därför blir ostabilt.  
 
Enligt Patels et al. (2013) studie framkommer det att kvinnor som får diagnosen PPD 
upplever en lättnad. Detta är på grund av att de får en förklaring till varför de känner så 
som de gör samt för att de inte längre känner sig ensamma i sjukdomen. Diagnosen 
normaliserar alla upplevda känslor och ger möjligheten att få hjälp av specialiserad 
personal. Hjälpen som erbjuds bidrar till att uppfylla idealen de har för moderskapet.   
 
Deltagarna som drabbats av PPD upplever att graviditeten är en lycklig tid i livet och 
förväntar därför inga problem efter graviditeten. På grund av detta upplever många 
kvinnor att i samband med övergång till moderskapet kommer PPD som en 
överraskning vilket upplevs som negativ (Dennis & Moloneys 2009).  
 
 

Mammor från andra kulturers upplevelser av PPD 
 
Wittkowski, Zumla, och Glendenning (2011) skriver om mammor från andra kulturer 
som lider av PPD. De kvinnor som har flyttat till ett annat land upplever en osäkerhet i 
den nya rollen som mamma. Detta på grund av att de saknar stöd från familjen som bor 
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kvar i hemlandet. Deras bristande språkkunskaper och kulturkrocken som uppstår har en 
stor påverkan på hur de assimilerar sig i det nya samhället. Detta gör ofta att de blir 
inåtvända och isolerade.  Kvinnorna upplever att de blir beroende av sina män och inte 
vet var de ska vända sig eller hur de ska söka hjälp. På grund av detta upplever många 
kvinnor att de finner tröst i religionen. I många asiatiska länder ses mammor som lider 
av PPD som otacksamma för att det inte kan ta till sig barnet och blir av den 
anledningen skuldbelagda av omgivningen. Oftast upplever kvinnorna att deras män 
inte har förståelse för deras känslor och att de inte visar något stöd eller förståelse för 
sjukdomen.  
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
Litteraturstudie är baserad på kvalitativa artiklar då syftet grundar sig på mammors 
upplevelser av PPD. Valet av litteraturstudie gjordes då en empirisk studie skulle bli ett 
alldeles för stort projekt som inte skulle passa in i tidsramen. Intervjumetodik har 
använts i samtliga artiklar vilket ses som en styrka. Genom att använda kvalitativa 
artiklar med intervjumetodik har syftet besvarats. 
 
Under processen där artiklar valdes blev artikelns syfte central, vilket gjorde att ingen 
fokus lades på var studien var gjord. Det uppmärksammades i efterhand att några av de 
valda artiklarna var gjorda i låginkomstländer vilket skulle bredda resultatet och inte 
svara på det egentliga syftet. I studier gjorda i låginkomstländer framkom det att den 
dåliga ekonomin var en stor bidragande faktorn till PPD. På grund av detta blev 
kopplingen mellan PPD och ekonomin alldeles för tydlig och besvarade alltså inte 
syftet. Detta var en svaghet i metoden, vilket fick åtgärdas i efterhand genom att 
exkludera dessa artiklar. Genom att använda studier som är gjorda i länder där 
mammorna har liknande förutsättningar skapades ett mer tillförlitligt resultat. Om 
artiklar från hela världen hade valts hade resultatet påverkats av aspekter såsom 
ekonomi och familjerelationer. Däremot valdes studier från länder där fokus ligger på 
kulturella aspekter. Detta har gjorts för att få ett bredare perspektiv samt för att kulturen 
kan ha en stor inverkan i upplevelsen av sjukdomen.  
 
En nackdel med arbetet är att antalet träffar var många vid sökningarna. På grund av 
detta fanns det inte möjlighet att läsa alla artiklars abstrakt utan istället valdes artiklar 
med lämpliga titlar. Vidare lästes abstraktet av dessa valda artiklar för att därigenom 
välja ut passande artiklar. Det hade varit önskvärt att få färre antal träffar men trots detta 
har de begränsningar som varit nödvändiga gjorts för att få artiklar som svarade syftet.  
 
En styrka i arbetet är att de valda artiklarna studerar upplevelser av PPD hos nyblivna 
mammor i olika åldrar. På så vis får arbetet en bättre och bredare grund, då kvinnor med 
olika livserfarenheter studeras. För att bidra till en uppdaterad och kvalitetsrik sjukvård 
analyserades artiklar som inte är äldre än tio år. Detta bidrar till att litteraturstudien 
belyser aktuell forskning.  
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Resultatdiskussion  
 

Upplevelsen av stigma 
Pinto-Foltz och Logsdon (2008) skriver att få kvinnor väljer att genomgå behandling för 
sin PPD då de upplever en stor rädsla för att bli stigmatiserade av omgivningen. Genom 
forskning och samtal med patienten kan sjuksköterskan motverka att patienter med PPD 
upplever stigmatisering. Rädslan leder till att mammor med PPD inte väljer att söka 
hjälp och lever istället ett isolerat liv. Många kvinnor försöker vara en perfekt mamma 
för att bli accepterade av omvärlden. Rädslan för samhällets åsikter, den sociala pressen 
och de skuldkänslor som kvinnor med PPD upplever är ett stort hinder i livet för att 
söka hjälp (Pinto-Foltz & Logsdon 2008).  
 
Vi anser att detta blir ett stort problem sjukdomsprocessen blir mycket längre än 
nödvändigt. Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att acceptera sjukdomen för att på så 
sätt få rätt behandling för det. Genom att vara observant och uppmärksamma mamman i 
ett tidigt skede får patienten de bästa tänkbara förutsättningarna att få rätt anpassad vård. 
Vi tror att sjuksköterskan kan förhindra stigmatisering genom att ha kunskap om PPD 
och på så sätt dämpa de fördomar som finns om sjukdomen.  
 
Patienter med PPD upplever ofta ett stigma vilket i sin tur leder till ett lidande. Vi anser 
att sjuksköterskan har en stor roll i att lindra patientens lidande. För att uppnå ett bra 
resultat anser vi likt Bilszta et al. (2010) att egenskaper som empati och medkänsla men 
framförallt att ta sig tid att lyssna på mamman är viktigt. Vi tror att samtal kan vara till 
stor hjälp för att kunna bekräfta och lindra hennes lidande. 
 

Sjukdomens påverkan på mammans relation till barnet 
Veltema, Bousquet och Manzano (2003 s. 75 – 83) talar om hur relationen mellan 
mamman och barnet påverkas av PPD. Studien visar på att barnets utveckling påverkas i 
den mån att barnet blir olyckligt. Vidare påverkas barnets reaktionsförmåga på så vis att 
förmågan att vara uppmärksam minskas markant. I vanliga fall upplever barn 
separationsångest när mamman lämnar dem. Barn till mammor som drabbats av PPD 
upplever inte den ångesten eftersom de från början inte har knutit an till mamman. 
Forskargruppen i denna studie (Veltema et al. 2003 ss. 75 – 83) har undersökt barns 
beteende när de återförenas med mamman som har PPD. Vid återförenandet visar dessa 
barn mindre känslor genom att undvika ögonkontakt och ignorera mamman. Även 
mamman uppvisar sådana känslor i relationen till barnet. Mammor med PPD är mindre 
känslosamma och har därför svårt att skapa en fungerande relation till barnet under 
sjukdomstiden.  
 
I vår litteraturstudie framkommer det att mamman upplever en rädsla att ta hand om 
barnet och har tankar om att andra kan göra detta bättre. Denna rädsla ställs emot 
rädslan att lämna över barnet till någon annan. Mamman blir förvirrad i sin sjukdom och 
vet inte om hon ska behålla barnet eller be om hjälp.  Vi anser att detta skapar ett stort 
problem för mamman eftersom hon i samband med detta även upplever en känsla av 
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hopplöshet. Sjuksköterskan kan i denna situation stötta mamman i hennes sjukdom 
genom att informera och hjälpa henne att få rätt vård. 
 

Kulturella aspekter  
I en kanadensisk studie gjord av Mamisachvili, Ardiles, Mancewicz, Thompson, Rabin 
och Ross (2013) där kulturella aspekter analyserats, framkommer att PPD i många 
kulturer anses vara en psykisk sjukdom. I vissa länder är psykiska sjukdomar väldigt 
stigmatiserade vilket innebär en skam för den som har drabbats utav det. Många 
deltagare i studien uttrycker en oro över att ha den närmsta familjen i hemlandet. I 
många kulturer får nyblivna mammor stort stöd av föräldrar, syskon och vänner och 
frånvaron av detta stöd blir senare ett problem för dessa mammor. De upplever att de är 
väldigt ensamma och önskar att de fanns mer stöd tillgängligt.  
 
Enligt Mamisachvili et al. (2012) anses barn vara en stor gåva i vissa kulturer och att 
som nybliven mamma påvisa symtom som är förknippat med PPD ses som 
otacksamhet. Dessa kvinnor ställer höga krav på sig själva i rollen som mamma och har 
även höga krav kulturellt sätt. De vill av den anledningen uppnå perfektion i 
moderskapet och har därför nära till skuldkänslor när de inte lyckas med detta.   
 
Detta styrks även av studien (Wittkowski et al. 2011) som belyser samma problem hos 
mammor från andra länder som lider av PPD. Även i denna studie framgår det att  stöd 
och hjälp från familjen i hemlandet är av stor vikt och att detta påverkar mammorna 
avsevärt. Vidare beskrivs att sjukdomen PPD upplevs vara ett stigma och att mammor 
bör vara tacksamma över att ha fått barn. Att ha PPD är enligt Wittkowski et al. (2011) 
samt Mamisachvili et al (2012) otacksamt och mamman bör istället sträva efter 
perfektion i moderskapet. 
 
Vi tror att det ofta i sådana sammanhang kan bli en kulturkrock. Många nyblivna 
mammor som är uppvuxna i en annan kultur än det land de är bosatta i kan ha problem 
med partnern. Kvinnans partner kan ha svårt att förstå och acceptera ett sådant 
sjukdomstillstånd. Dessa mammor kan även ha svårigheter med att söka hjälp på grund 
av språksvårigheter och för att de inte har kunskap om hur samhället fungerar avseende 
sjukvård. Detta kan nog bidra till att kvinnan blir beroende av partnern och på så sätt 
blir lidande. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan dels har kunskap om PPD men 
även tar hänsyn till olika kulturer och dess påverkan på kvinnan.  
 

 
Sjuksköterskans roll för en hållbar utveckling  
Sjuksköterskans roll är mycket viktig i vården av patienter med PPD. För att kunna 
bekräfta patientens lidande bör sjuksköterskan ha kunskap om sjukdomen. Kunskapen 
blir även viktig för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att förhindra en längre 
sjukdomsprocess. Enligt Bilszta, Ericksen, Buist och Milgrom (2010) är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om hur identifiering av PPD sker samt hur detta ska 
hanteras. Deltagarna i studien (Bilszta et al. 2010) menar att sjukvårdspersonal är en 
stor tillgång då de vet när en kvinna utvecklar PPD, vilka symtom som blir tydliga samt 
hur sjukdomen kan behandlas. Dessutom anser deltagarna att en mycket viktig del i 
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vårdandet är den bekräftelse som sjuksköterskan ger. Detta hjälper den nyblivna 
mamman att våga söka hjälp när hon börjar insjukna i PPD. Vidare berättar deltagarna 
att sjuksköterskan bör skapa en trygg relation med patienten. De anser att 
sjuksköterskan bör ha egenskaper som att vara en bra lyssnare, empati och medkänsla.  
 
Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskan lär sig att bemöta patienter med PPD samt 
har en ökad förståelse för hur dessa patienter mår. Genom att sjuksköterskan har dessa 
egenskaper skapas det en trygghet för mammorna. Berättelser av mammor som drabbats 
av PPD är ett stort hjälpmedel för sjuksköterskan att utnyttja vid mötet med patienten.    
 
 
I en studie som är gjord i Brasilien av Junior, Gualda, Silveira och Hall (2013) är 
förekomsten av PPD ovanlig i landet vilket leder till att sjukvårdspersonalen inte har 
den kunskap som krävs för att kunna identifiera symtomen för PPD. Detta har även 
inneburit att många fall av PPD har nonchalerats. Deltagarna anser att det är av vikt att 
sjuksköterskan har kunskap om hur sjukdomen behandlas samt att den negativa 
attityden mot PPD bör ändras.  
 
Vi anser att ett viktigt moment är att motarbeta negativa attityder för att som 
sjuksköterska kunna behandla dessa patienter. Då det är mycket viktigt att förhindra en 
längre sjukdomsprocess tycker vi att utbildning är en stor fördel.  
 
Vi menar att för att uppnå en hållbar utveckling är det viktigt att främja hälsa. Detta kan 
sjuksköterskan göra genom att få mer kunskap om sjukdomen och hur mammor som 
drabbats upplever detta.  
 

SLUTSATSER 
Studiens resultat visar att nyblivna mammor som drabbas av PPD upplever känslor av 
skuld och rädsla vilka påverkar relationen mellan mamman och barnet. Sjukdomen 
påverkar även mammans andra relationer i livet och leder ofta till att hon väljer att vara 
isolerad. Rädsla för att stigmatiseras av omgivningen är ytterligare en anledning till att 
mamman många gånger väljer ett liv i ensamhet.  Många mammor upplevlever en rädsla 
att bli fråntaget sitt barn och väljer därför att inte söka hjälp. Många gånger motsvarar 
inte förväntningarna verkligheten, vilket innebär att omställningen till ett liv som 
förälder blir stor. Därför förbiser mamman ofta sina egna behov i strävan efter att bli en 
perfekt mamma för omvärlden.    
 
Sjuksköterskans roll i detta blir att uppmärksamma dessa patienter i ett tidigt skede. För 
att detta ska ske bör sjuksköterskan ha en ökad förståelse för vad mammor med PPD har 
för symtom, hur det upplever sjukdomen samt kunskap om PPD. Detta uppnås bäst via 
utbildning. Sjuksköterskan bör sträva efter att vara en empatisk lyssnare och utbildas i 
vilka områden som bör vidröras i samtalet samt hur bemötandet bör vara. 
Sjuksköterskan ska även stötta dessa patienter i sjukdomen och har även en viktig roll i 
att informera patienter samt deras partner. Utbildning är nyckeln till detta, men även en 
nyfikenhet hos sjuksköterskan spelar in. 
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Databas  

 
Sökord 

 
Begränsningar  

 
Antal 
träffar 

  
Valda 
artiklar  

2013-10-12 Cinahl Depression, 
postpartum 
AND 
experiences* 

Artiklar 
publicerade 
från 2004-2013 
Peer-review  

129 3 

2013-11-03 PubMed Depression, 
postpartum 
AND 
experience 

Artiklar 
publicerade 
från 2004-2013 
Peer-review 

336 1 

2013-11-04 Cinahl Depression, 
postpartum 
AND 
suffer* 

Artiklar 
publicerade 
från 2003-2013 
Peer-review 

77 3 

2013-11-04 Cinahl Depression, 
postpartum 
AND 
experienc* 

Artiklar 
publicerade 
från 2004-2013 
Peer-review 

 317 1 
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Bilaga 2 

 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 

Teoretiska 
utgångspunkter  

Syfte Studiedesign  Resultat  

Jane Hanley, 
Barrie Long. 
2006 
A study of Welsh 
mothers’ 
experiences of 
postnatal 
depression. 
Midwifery. 
 

Det framgår inga 
teoretiska 
utgångspunkter.  

Att undersöka 
upplevelser hos 
Walesiska kvinnor 
med diagnosen 
PPD, samt om det 
är socialt betingat. 

Kvalitativ metod, 
fallstudie med 
semistrukturerade 
frågor 

Resultatet visar 
att mammorna 
upplever en 
rädsla för att 
berätta för 
omgivningen om 
deras upplevelser 
och symtom. 
Mammorna 
trodde till en 
början att detta 
var övergående 
likt en 
förkylning. De 
flesta mammor 
lever i förnekelse 
och finner det 
svårt att erkänna 
att de är i behov 
av hjälp.  

Sonia Patel, Anja 
Wittkowski, John 
R.E Fox och 
Angelika Wieck. 
2013 
An exploration of 
illness beliefs in 
mothers with 
postnatal 
depression. 
Midwifery. 

Det framgår inga 
teoretiska 
utgångspunkter. 

Att utforska 
kvinnors 
upplevelser av 
PPD samt föreslå 
en lämplig metod 
för att uppnå hälsa. 
   

Kvalitativ studie 
med hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer.   

Denna studie 
visar att 
deltagarnas 
erfarenhet av 
rollen som 
mamma 
dominerades av 
nedstämdhet, 
ångest och ilska. 
Mammorna 
upplever att 
verkligheten inte 
motsvarar deras 
förväntningar av 
moderskapet. De 
upplever skuld 
för att inte ha 
lyckats uppnå de 
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ideal önskar. 
Detta har således 
förstört 
mammans 
självkänsla som 
på grund av detta 
har känt 
ytterligare skuld.   
  

Tarja Tammentie, 
Eija Paavilainen, 
Päivi Åstedt-
Kurki, Marja-
Terttu Tarkka. 
2004 
Family dynamics 
of postnatally 
depressed 
mothers – 
discrepancy 
between 
expectations and 
reality. 
Journal of 
Clinical Nursing.  

Det framgår inga 
teoretiska 
utgångspunkter. 

Mammans 
upplevelse av PPD 
och hur detta 
påverkar familjen.  

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 
grundad teori.  

Resultatet 
påvisar 
skillnader i 
förväntningar 
och verklighet 
hos föräldrarna 
efter den stora 
förändringen 
med barn och 
PPD. Mamman 
upplever att hon 
förlorar 
kontrollen över 
livet då barnet tar 
all tid. Detta 
leder till att hon 
medvetet väljer 
ett isolerat liv.  

Pamela Williams. 
2013 
Mothers’ 
descriptions of 
recovery from 
postpartum 
depression. 
MCN, the 
American journal 
of maternal child 
nursing. 

Det framgår inga 
teoretiska 
utgångspunkter. 

Att beskriva 
mammors 
upplevelser av 
PPD efter 
återhämtning från 
sjukdomen.  

En kvalitativ 
studie baserad på 
intervjuer med 
öppna frågor. 

Studien 
undersöker 
deltagarnas 
tankar, känslor 
och beteenden 
från tiden med 
PPD samt 
återhämtningen. 
Resultatet visar 
att mammorna 
känner sig 
olyckliga och 
hopplösa. De 
upplever känslor 
av att vara själva 
men upplever 
samtidigt rädsla 
att bli lämnade. 
Mammorna fann 
det svårt att ha 
en fungerande 
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vardag med 
sjukdomen.    

Pauline Hall. 
2006 
Mothers’ 
experiences of 
postnatal 
depression: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis. 
Community 
practitioner. 

En fenomenologisk 
ansats. 

Att utforska 
mödrars tankar och 
känslor som 
drabbats av PPD 
för att öka 
förståelsen för 
sjukdomen.  

En kvalitativ 
studie med 
ostrukturerade 
intervjuer. 

I denna studie 
talar deltagarna 
om svårigheter 
att söka hjälp. 
Mammorna 
upplever rädsla 
för eventuella 
konsekvenser 
efter ett 
erkännande av 
sjukdomen. De 
fruktar att barnet 
blir fråntaget 
eller att mamman 
blir inlagd på en 
psykiatrisk 
enhet. 
Mammorna 
upplever att 
verkligheten är 
väldigt 
annorlunda 
jämfört med de 
förväntningar 
som finns.  

Tamara Rogers 
Dennis, Margaret 
F. Moloney. 
2009 
Surviving 
postpartum 
depression and 
choosing to be a 
mother. 
Southern nursing 
research society.  
 

En fenomenologisk 
ansats.  

Att beskriva 
kvinnans levda 
erfarenhet av PPD.  

En kvalitativ 
studie med hjälp 
av intervjuer.  

Mammorna i 
studien beskriver 
hur de upplever 
PPD. Många 
känner sig 
olyckliga och 
misslyckade på 
grund av 
sjukdomen. De 
önskar att stödet 
från nära och 
kära hade varit 
större. 
Mammorna 
uttrycker att de 
upplever enorm 
trötthet, är 
utmattade och 
överväldigade av 
alla känslor. 
Några mammor 
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hade tankar på 
att skada sig 
själva eller 
barnet. De blir 
ofta isolerade 
och upplever att 
de förlorar sig 
själva i 
sjukdomen.  

A. Wittkowski, A. 
Zumla, S. 
Glendenning.  
2011 
The experience of 
postnatal 
depression in 
south Asian 
mothers living in 
great Britain: a 
qualitative study. 
Journal of 
reproductive and 
infant 
psychology.  

Det framgår inga 
teoretiska 
utgångspunkter. 

Att belysa och 
undersöka 
upplevelser av 
PPD hos asiatiska 
mödrar som är 
bosatta i 
Storbritannien. 

En kvalitativ 
studie baserrad på 
grundad teori 
med intervjuer 
innehållande 
inledande öppna 
frågor. 

Resultatet tar 
upp kulturella 
aspekter och 
mammorna 
upplever att de är 
ensamma och 
missförstådda i 
ett nytt land. De 
talar om 
kulturkrock och 
önskar att de 
kunde få hjälp 
och stöd av 
familjen i 
hemlandet. De är 
rädda för att bli 
dömda då de 
enligt vissa 
kulturer måste 
hålla tankar om 
sjukdomen för 
sig själva. 
Mammorna 
känner sig 
mycket ensamma 
i sjukdomen. De 
vet inte vart de 
ska vända sig 
eller vilken vård 
de har rätt att få. 
Dessa mammor 
upplever att 
sjukvården inte 
visar någon 
förståelse för 
deras situation.   

Melissa 
Buultjens, Pranee 
Liamputtong. 

Det framgår inga 
teoretiska 
utgångspunkter. 

Att 
uppmärksamma 
kvinnors 

En kvalitativ 
metod med öppna 
intervjufrågor. 

Studien visar att 
förväntningarna 
på att bli mamma 
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2007. 
When giving life 
starts to take the 
life out of you: 
women’s 
experiences of 
depression after 
childbirth. 
Midwifery. 

upplevelser som 
lider av postpartum 
depression.  

är stora och 
verkligheten 
lever inte upp till 
det. Mammorna 
upplever att 
känslorna är 
överväldigande 
och att rollen 
som mamma har 
få belöningar. De 
upplever att tiden 
efter 
förlossningen var 
jobbig.  
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