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Sammanfattning 

  

 

Bakgrund: Postpartum depression är ett relativt vanligt tillstånd hos 

nyblivna mödrar, men kan vara svårt att identifiera i ett tidigt skede. Det kan 

resultera i ett onödigt lidande för de drabbade kvinnor som inte blir tagna på 

allvar inom vården. Syfte: Att belysa kvinnors erfarenheter av postpartum 

depression. Metod: En systematisk litteraturstudie där sökningar av aktuell 

forskning gjordes i tre databaser: Cinahl, PsycINFO och PubMed. Tio 

kvalitativa artiklar kvalitetsgranskades. Kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Sex kategorier identifierades: emotionell obalans, förlust av kontroll, 

ensamhet, misslyckande, skuld och skam. Det framkom att många kvinnor 

var nedstämda och kände att de helt tappat kontrollen över sina liv. Känslan 

av att inte få något stöd var vanlig och ledde ofta till att kvinnorna drog sig 

undan sin omgivning. Det ledde i sin tur till isolering, vilket bland annat 

påverkade relationen till deras barn och partner. Slutsats: Det är 

betydelsefullt att som sjuksköterska i ett tidigt skede av depressionen kunna 

se och upptäcka kvinnans symtom för att snabbt kunna sätta in stödjande 

åtgärder. På så sätt kan de konsekvenser som drabbar kvinnan, partnern, 

barnet och den närmsta omgivningen lättare undvikas. Det borde satsas på 

forskning som syftar till att stödja sjuksköterskans roll gentemot dessa 

kvinnor.  
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Inledning 

Sedan 1990-talet har forskningen alltmer börjat intressera sig för postpartum depression 

(PPD). Forskningen har främst fokuserat på vad PPD innebär för kvinnan, men även hur 

anknytning till barnet samt hur föräldraparets relation påverkas (Wickberg & Hwang, 2003). 

Som blivande sjuksköterskor är vi medvetna om att vi kommer möta människor med 

diagnoser som ligger utanför vårt kompetensområde. PPD är en relativt vanlig åkomma som 

också allmänsjuksköterskan stöter på (Logsdon, Winsner, Billings & Shanahan, 2006). Även 

media har på senaste tiden uppmärksammat flera svåra fall av mödrar som drabbats av PPD. 

Mot bakgrund av det anser vi att PPD bör tillägnas mer uppmärksamhet.  

 

Bakgrund 

Ungefär var åttonde kvinna som genomgått en förlossning inom det närmsta året beräknas 

lida av PPD eller uppvisa tecken på tillståndet. Forskning tyder också på att PPD är ett dolt 

problem där nyblivna mödrar relativt sällan upptäcks ha depressiva symtom vid rutinbesök. 

Endast omkring två procent av de drabbade kvinnorna i Sverige identifieras på 

barnhälsocentralen (BHC) under de tre första månaderna efter förlossningen (Wickberg & 

Hwang, 2003). Vårdpersonal som arbetar inom primärvården är den yrkesgrupp som har mest 

kontakt med kvinnor som drabbas av PPD. Dock finns inte tillräcklig kunskap och 

medvetenhet om diagnosen inom primärvården. Konsekvensen av det blir att de drabbade 

kvinnorna ofta blir helt eller delvis utan adekvat hjälp och omvårdnad (Logsdon et al., 2006).  

 

Postpartum depression 

Symtom 

Symtomen på PPD uppkommer vanligtvis under de tre första månaderna efter förlossningen, 

men kan även framträda upp till ett år efter barnets födelse. Ökad risk att drabbas av PPD har 

kvinnor som tidigare haft en depression eller omföderskor som efter sitt första barn utvecklat 

PPD (Seimyr, 2009). PPD skiljer sig inte ifrån en vanlig depression bortsett från det faktum 

att den uppkommer i anslutning till kvinnans förlossning (Wickberg & Hwang, 2003). 

Wasserman (2003) beskriver att vanliga symtom vid en depression är nedstämdhet, minskad 

glädje och aptitförändringar. Dessa tre symtom kan följas av andra reaktioner såsom minskad 

självkänsla, skuldkänslor, minskad energi och sömnstörningar. Enligt Wickberg (2005) kan 

PPD variera i svårighetsgrad från en lättare depression där den drabbade kvinnan känner en 

ökad sårbarhet, till ett allvarligare tillstånd av depression som gränsar till postpartumpsykos. 
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Postpartumpsykos är ett ovanlig men mycket allvarligt tillstånd som kräver sjukhusvård. 

Riskgruppen för att drabbas av psykos efter förlossningen är kvinnor som tidigare utvecklat 

någon slags psykos (Seimyr, 2009). 

 

Diagnostisering 

För att identifiera PPD hos en kvinna kan vårdgivaren använda sig av Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS). EPDS är det bedömningsinstrument som vanligen används för att 

upptäcka tecken på PPD hos nyblivna mödrar (Seimyr, 2009). EPDS består av tio påståenden 

och är en självskattningsskala. Kvinnan som utreds får själv stryka under det svar som 

närmast motsvarar hur hon känt sig den senaste veckan. Varje svar poängsätts på en skala 

mellan 0 och 3, och summan på hela skalan varierar från 0 till 30 poäng. Har kvinnan skattat 

12 poäng eller högre görs en fortsatt bedömning. Skalan har goda mätegenskaper, är enkel att 

administrera och lätt att fylla i. Bedömningsinstrumentet är dock endast ett verktyg för att ge 

en uppfattning om kvinnans stämningsläge och kan inte ersätta en klinisk bedömning 

(Wickberg & Hwang, 2003).  

 

Behandling 

PPD går vanligtvis över inom ett par månader men kan bli långvarig utan adekvat behandling 

för den nyblivna mamman (Wickberg, 2005). Enligt den medicinska traditionen är vanan att 

lyssna på patientens oro bakom deras somatiska frågeställningar sällsynt. Det leder i sin tur 

till att många av de kvinnor som söker hjälp inte får rätt behandling (Seimyr, 2009). En god 

förutsättning för att lyckas hjälpa den drabbade kvinnan är att ha ett lugnt och stödjande 

förhållningssätt. Vidare är det viktigt att lyssna på kvinnan och låta henne få utrymme att 

beskriva sin oro och osäkerhet. Det kan ske med hjälp av stödjande samtal både enskilt och 

tillsammans med familj. En kontakt med psykiatrier kan bli aktuell för bland annat 

suicidbedömning, läkemedelsutskrivning av till exempel antidepressiva läkemedel och i de 

svårare fallen även bedömning av behov av elektrokonvulsiv behandling (Seimyr, 2009). 

 

Eriksson (1994) menar att utebliven vård kan bero på bristande förmåga att bedöma och se 

vad patienten behöver. Det är således viktigt att upptäcka samt börja behandla depressionen så 

tidigt som möjligt då både kvinnans, barnets och parrelationens hälsa står på spel (Wickberg, 

2005). Vid tidig diagnostisering är prognosen relativt god. De kvinnor som behandlas i ett 

senare stadie av depressionen kan vara i ett så dåligt tillstånd att deras anknytning till barnet 
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hunnit bli allvarligt störd. Även risken för skilsmässor och andra parrelaterade problem är då 

högre (Seimyr, 2009). 

 

Anknytningen mellan kvinnan och barnet 

När en kvinna drabbas av PPD i samband med att hon fött barn kan anknytningen mellan 

henne och barnet störas. Samspelet med barnet kan således rubbas och depressionen kan även 

inverka på föräldraförmågan. Det har visat sig att en kvinna som lider av PPD spenderar 

mindre tid med sitt barn, samt berör och pratar mindre med barnet än en kvinna som inte lider 

av depression. Dessa kvinnor visar även fler negativa än positiva ansiktsuttryck gentemot sitt 

barn. Kvinnorna kan bli mer tillbakadragande och undvikande i kontakten med sitt barn, 

vilket kan resultera i att de inte uppmuntrar eller besvarar barnens försök till kontakt. 

Spädbarnen till mödrarna med PPD visade på lägre aktivitetsnivå, jollrade mindre, 

protesterade oftare, hade lägre aktivitetsnivå samt hade inte samma ögonkontakt som de 

barnen till kvinnor utan depression. De konsekvenser som kunnat påvisas hos ett 18 månader 

gammalt barn är bland annat sömn- och matsvårigheter. Hos ett barn i 5 års ålder har en sämre 

kognitiv förmåga konstaterats. Ytterligare en riskfaktor för att barnets psykologiska 

utveckling skulle påverkas negativt var om kvinnan led av någon annan psykisk sjukdom som 

till exempel ätstörning, hade socioekonomiska problem eller hade det svårt i relationen med 

sin partner. Om inga av de sistnämnda faktorerna fanns var chanserna större att barnet inte 

skulle lida av sin moders PPD. Forskning har också visat att interaktionen mellan moder och 

barn skadas mest om kvinnan har långvariga depressiva symtom. Det är alltså av största vikt 

att kvinnan kommer under behandling så snabbt som möjligt för att undvika att barnets 

utveckling påverkas negativt (Wickberg & Hwang, 2003). 

 

Partnerns stöd till kvinnan och barnet 

När en kvinna drabbas av PPD blir partnerns roll speciell. Eftersom kvinnan till stor del inte 

klarar av att ta hand om det nyfödda barnet, eller ge barnet den kärlek och uppmärksamhet 

som behövs får partnern ta över ansvaret. Anknytningen mellan partnern och barnet blir då 

extra viktig för att barnet inte ska påverkas negativt. Troligtvis kan en bra relation mellan 

partnern och barnet ha en skyddande effekt på barnets utveckling när mamman lider av PPD 

(Wickberg & Hwang, 2003). Lilja, Edhborg och Nissens (2011) menar att kvinnor som lider 

av PPD ger mindre närhet och värme både gentemot sitt nyfödda barn och mot sin partner 

under sin sjukdomstid. Även Wickberg och Hwang (2003) beskriver hur parrelationen i vissa 

fall försämras som en konsekvens av att kvinnan drabbas av PPD. Personer vars partner lider 
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av PPD har inte utnyttjat sin föräldraledighet i samma utsträckning som annars. Det är väldigt 

betydelsefullt att stöd till paret i deras svåra situation kommer till stånd så fort som möjligt för 

att undvika sekundära konsekvenser av PPD, såsom parrelaterade problem.  

 

Lidande är med största sannolikhet oundvikligt i de fall där kvinnans partner inte tar över 

hennes ansvar gällande anknytningen till barnet. Även brist på bekräftelse från partnern kan 

komma att ge kvinnan ett onödigt lidande. 

 

Teoretiska referensramar 

Den lidande människan 

En människa som lider känner sig oftast kränkt, vilket kan resultera i att i stunden inte våga 

tala om sitt lidande. En människa kan känna skam och skuld över att vara olycklig. Att som 

sjuksköterska möta en lidande människa och att försöka dela lidandet kräver en stor 

finkänslighet. En av de viktigaste åtgärderna är då att ge bekräftelse på dennes värdighet som 

människa. Det krävs också en förståelse och inblick i lidandets orsaker i syfte att lindra en 

annans människas lidande (Eriksson, 1994).  

 

I vården identifieras tre olika former av lidande: sjukdomslidande, livslidande samt 

vårdlidande. Sjukdomslidande är det lidande som uppkommer i samband med sjukdom och 

behandling. Smärtan som upplevs som rent kroppslig är ofta förknippat med lidande och bör 

därför alltid reduceras. Livslidande beskrivs som det lidande som uppkommer som en 

konsekvens av att leva och att leva bland andra människor. Det kan vara känslor som ångest, 

sorg eller nedstämdhet som vår vardag för med sig. Vårdlidande kan förklaras som det 

lidande som upplevs i själva vårdsituationen. Vårdlidande är inte ett tecken på sjukdom utan 

istället ett uttryck för otillräcklig vård. Allt vårdlidande upplevs av varje unik individ på olika 

sätt men skulle kunna sammanfattas i fyra kategorier. Dessa är kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Kränkning av en patients 

värdighet tillhör den vanligaste formen av vårdlidande. Genom att kränka en patient tar man 

ifrån henne/honom möjligheten att vara “helt och fullt” människa och därmed reduceras 

möjligheten för patienten att använda sina hälsoresurser. Exempel på kränkning kan vara att 

inte “se” patienten, att ha en bristfällig etisk hållning, att vara nonchalant eller att inte 

respektera patienten vid vårdåtgärder som rör intima zoner. Om en patient utsätts för 

vårdlidande, som exempelvis att inte bli trodd eller bekräftad, kan själva sjukdomslidandet 
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förvärras. Fördömelse och straff hör ofta samman. Ett exempel på det kan vara att nonchalera 

patienten. Maktutövning blir ett lidande för patienten när vårdpersonal tvingar patienten att 

utföra handlingar som strider mot dennes vilja. Den sista kategorin i vårdlidande handlar om 

utebliven vård eller icke-vård. En orsak till utebliven vård skulle kunna vara en bristande 

förmåga att kunna bedöma och se vad en patient behöver och kan vara allt från mindre 

förseelser till medveten vanvård.  Utebliven vård leder alltid till en kränkning av patientens 

värdighet (Eriksson, 1994).  

 

Bekräftande omvårdnad 

Bekräftelse är betydelsefull för människan och kan ses som en form av kärlek. Den 

kännetecknas av en ömsesidighet hos båda parter i en relation. För att som omvårdare få en 

patient att känna sig värdefull, känna tillit och vilja lyssna är den bekräftande dialogen viktig 

(Gustafsson, 2004). Grunden till att lyckas använda bekräftande färdigheter är enligt Eide och 

Eide (2009) att erkänna och respektera den andres integritet och autonomi. 

 

Då ett grundläggande behov hos människan är att bli bemött som en individ kan det ses som 

en värdeskapande engenskap att bemöta patienter som personer (Gustafsson, 2004). Ordet 

bemötande skulle kunna förklaras genom hur samtal genomförs och utförs. Det finns många 

synonymer, som till exempel mottagande, uppträdande och behandling. I en vårdsituation kan 

det vara svårt att sammanfatta vad bemötande handlar om, men det skulle kunna handla om 

följande punkter: människosyn, vänlighet, hjälpsamhet, information, tonfall, uppträdande, 

värme samt engagemang (Fossum, 2007). För att lyckas med ett bra bemötande samt bekräfta 

en patient kan bekräftande omvårdnad och SAUK-modellen vara en bra omvårdnadsmodell 

att tillämpa. 

 

SAUK-modellen 

SAUK-modellen har vuxit fram genom empiri och teori. Modellen består av fyra faser, som 

bygger på varandra. För att exempelvis lyckas uppnå den tredje fasen bör de två föregående 

faserna ha uppnåtts. Den fjärde fasen är den viktigaste och fungerar bäst om de tre tidigare 

faserna uppnåtts med framgång. Modellen som grundar sig i bekräftande omvårdnad ska 

hjälpa sjuksköterskor i mötet med patienter och ger dem direkta anvisningar på hur en 

bekräftande relation kan uppnås (Gustafsson, 2004). 
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Sympatiuttryckande, S-fasen, är den första fasen i SAUK-modellen och handlar om att som 

sjuksköterska, i omvårdnadsprocessen, befrämja patienters egna resurser genom ökad 

trygghet, säkerhet och personstöd. Exempelvis kan sjuksköterskan försöka dela patientens oro 

och visa medkänsla för dennes unika välbefinnande och hälsa (Gustafsson, 2004).  Acceptans, 

A-fasen, tar upp hur omvårdnadspersonal kan stärka patientens egen inställning gällande att 

vara öppen med sin egen situation. Meningen är att exempelvis sjuksköterskan och patienten 

ska kunna skapa en relation till varandra som syftar i att stärka patientens jag-relation samt få 

patienten att känna sig hörd. Åtgärden kan i sin tur ge patienten ett ökat självbestämmande 

och en större självreflektion (Gustafsson, 2004). Upplevelse, U-fasen, präglas av att 

sjuksköterskan lyssnar på patientens upplevelser av sin situation. Det kan ge nyttig 

information som i sin tur kan leda till att ytterligare omvårdnadsåtgärder kan uppnås. Det är 

bra om sjuksköterskan kan upprepa patientens berättande upplevelser så att denne kan 

bekräfta att tolkningen är berättigad (Gustafsson, 2004). Kompetens, K-fasen, är den sista av 

de fyra faserna och består av tre delfaser, vilka belyser patientens livsplan, repertoar och 

miljö. Målet med den första delfasen, livsplan, är att som sjuksköterska försöka hjälpa 

patienten att ta reda på vilka mål och planer denne har. Repertoar handlar om vilka resurser 

patienten har för att uppnå sin livsplan. Med miljö menas både patientens inre och yttre miljö, 

såsom relationen till sig själv, sin familj och sina vänner (Gustafsson, 2004).  

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har hela befolkningen rätt till vård på lika 

villkor. Vården ska ges med respekt och värdighet där varje individ är lika värda. Vården ska 

även utformas och genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. I ICN´s etiska 

kod för sjuksköterskor (2007)  beskrivs det att sjuksköterskan ansvarar över fyra 

grundläggande områden, vilka är att främja hälsa, förhindra sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Omvårdnaden ska utföras respektfullt och med hänsyn till bland annat 

mänskliga rättigheter, kultur, etnicitet och status. Vården ska erbjudas till individen, anhöriga 

och allmänheten. 

 

Enligt Birkler (2007) är empati ett centralt begrepp inom vården vilket krävs för att kunna 

sätta sig in i en annan människas känsla och lidande. För sjuksköterskan är det viktigt att inte 

bara fokusera på kvinnans fysiska tillstånd utan också förstå hennes inre lidande. Weström, 

Åberg, Anderberg och Andersson (2005) menar att när en kvinna lider av depression i 
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samband med barnafödande är det ytterst angeläget att sjuksköterskan skaffar sig grundlig 

kunskap om hennes sociala förhållanden, relation till partnern och dess nyfödda barn. Det är 

centralt för att fortast möjligt kunna sätta in stödåtgärder för kvinnan och hennes familj. 

 

Problemformulering 

Endast en liten del av de kvinnor som drabbas av PPD upptäcks genom BHC trots att nästan 

var åttonde kvinna, som nyligen fött barn drabbas. En konsekvens till det kan bli att flertalet 

kvinnor i ett senare skede hamnar utanför specialistvården och istället söker sig till 

exempelvis primärvården för sitt lidande (Wickberg & Hwang, 2003). Kvinnorna kan där 

komma i kontakt med bland annat allmänsjuksköterskan som generellt inte har någon djupare 

kunskap och medvetenhet om PPD (Logsdon et al., 2006).  Risken är att sjuksköterskor inte 

vet hur de ska bemöta eller bekräfta dessa kvinnor på ett professionellt sätt. Att inte bli 

bekräftad menar Eriksson (1994) kan leda till ett onödigt lidande. Genom denna 

litteraturstudie kan PPD bli uppmärksammat och ge kunskap hos sjuksköterskor och därmed 

lindra lidandet hos dessa kvinnor. 

 

Hur kan allmänsjuksköterskan bemöta och bekräfta dessa kvinnor på bästa sätt? Hur kan de 

ge stöd och bästa möjliga omvårdnad? Hur lindrar de det lidande som uppstår när en kvinna 

drabbats av PPD? Med denna systematiska litteraturstudie vill vi därför försöka belysa 

omvårdnadsproblemet genom att studera kvinnors erfarenheter av att leva med PPD.  

 

Syfte 

Syfte med denna systematiska litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter av 

postpartum depression. 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie användes som metod för att sammanställa aktuell 

omvårdnadsforskning utifrån syftet. Kravet på evidensbaserad sjukvård och mängden 

publicerade artiklar har den senaste tiden ökat kraftigt och behovet av översiktsstudier över 

befintlig forskning har således blivit allt viktigare. En sådan översiktisstudie kan göras genom 

en systematisk litteraturstudie, där data från primärkällor såsom publicerade vetenskapliga 

artiklar och rapporter sammanställs, vilka bildar en bra överblick över befintlig forskning. En 

primärkälla kännetecknas av att en person eller flera både genomfört undersökningen och 
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skrivit artikeln (Axelsson, 2008). I en systematisk litteraturstudie krävs att alla utvalda studier 

kvalitetsgranskas, vilket innebär att man graderar och tolkar innehållet i studien, i syfte att 

kvalitén ska hålla för att inkluderas (Forsberg & Wengström 2003).  

 

Inklusionskriterier 

- Artiklar publicerade mellan 2002 - 2012. 

- Engelskt och svenskt språk. 

- Peer-reviewed. 

- Innehållande information som svarade på studiens syfte. 

 

Sökningsförfarande och urval 

Innan aktuell litteraturstudie påbörjades gjordes en pilotsökning i enlighet med Axelsson 

(2008). Pilotsökningen utfördes genom fritextsökning för att få en överblick över relevant 

forskning inom det valda området. Sökorden som användes var Postpartum depression, 

Experience och Women, vilket gav en indikation på att tillräcklig mängd forskning fanns 

tillgänglig. Därefter påbörjades den egentliga litteratursökningen som utfördes i tre databaser 

mellan den 27 augusti och 6 september 2012. Sökningen utfördes på två datorer samtidigt för 

att minimera risken för felsökning. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed, vilka 

båda är relevanta inom omvårdnadsforsking. För att få en större vidd och kunna fånga 

ytterligare studier användes även PsycINFO, vilken är en databas med psykologisk inriktning 

(Axelsson, 2008). Sökningen i PsycINFO tillförde inga nya artiklar. I alla ovan nämnda 

databaser gjordes en avgränsning på artiklarna till att de skulle vara publicerade mellan 2002 

och 2012. I Cinahl och PsycINFO gjordes ytterligare en avgränsning där sökta artiklar skulle 

vara peer-reviewd, vilket innebär att de blivit granskade av experter innan publicering 

(Willman, Stoltz och Bahtsevanis, 2011). På de artiklar som upptäcktes i PubMed gjordes 

istället en manuell sökning i Ulrich´s Periodical Directory, för att kontrollera att dessa var 

peer-reviewd då det avgränsningsalternativet inte fanns.  

 

Sökord valdes utifrån formulerat syfte och de olika sökorden anpassades efter vilken databas 

som användes, se bilaga 1. Det gjordes för att få en sådan fullgod sökning som möjligt. 

Booleska operatorn AND användes för att kombinera sökorden och för att få ett begränsat 

sökningsresultat (Forsberg & Wengström, 2003). Några av sökorden bestod av ämnesord men 

de flesta framkom genom fritextsökning. De ämnesord som var genomgående i alla tre 
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databaserna var ”depression, postpartum”. Willman et al. (2011) menar att fritextsökning kan 

liknas med motsatsen till ämnesord och då inkluderas alla referenser som innehåller det sökta 

ordet även fast det inte har någon relevans i sökningen. Dock menar författarna vidare, att en 

allt för stor mängd referenser förmodligen skulle uppkomma vid användning av endast 

fritextsökning, och att en kombination av sökning av ämnesord och fritext är bra att använda. 

 

När sökningar gav mindre än 250 träffar lästes alla titlar. De titlar som stämde överens med 

inklusionskriterierna valdes för vidare läsning av dess abstrakt, och om dessa överensstämde 

mot syftet lästes artiklarna i fulltext. När fulltext saknades gjordes en beställning genom 

universitetsbiblioteket. Resultatet av ovan nämnda sökningsprocess gav 21 artiklar. Efter en 

grundligare läsning av samtliga artiklar exkluderades elva av dessa. Fem artiklar exkluderades 

på grund av att de visade sig vara sekundärstudier och sex artiklar svarade inte gentemot 

syftet. Slutligen valdes tio artiklar ut och kvalitetsgranskades. Full översikt över 

sökningsförfarandet presenteras i bilaga 1. Sekundärsökningar har också gjorts i enlighet med 

Östlundh (2006) där referenslistor i relevanta artiklar och litteratur har studerats, dock utan att 

ha hittat någon relevant information. 

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman et al. (2011) granskas vetenskapliga studier för att ge stöd åt att upprätthålla 

en god kvalitet på valda artiklar. För att kunna utföra en kvalitetsgranskning användes en 

modifierat granskningsmall (se bilaga 2) utformat efter ett exempel på att granska kvalitativa 

artiklar i Willman et al. (2011). Ett poängsystem kan användas där 1 poäng tilldelas varje 

delfråga om den granskade artikelns innehåll motsvarar frågan på ett tillfredsställande sätt. 

Vid ett otillfredsställande svar ges frågan istället 0 poäng (Willman et al., 2011). Totalt 

innefattade den modifierade granskningsmallen 14 poäng där hög kvalitet skattades från 11-

14 poäng och medel från 8-10 poäng. Artiklarna som granskades lästes enskilt för att sedan 

diskuteras gemensamt. Av de tio granskade artiklarna värderades nio till att vara av hög 

kvalitet och återstående artikel till medel. En tydligare överblick av artiklarnas kvalitet 

presenteras i bilaga 3.  

 

Analysförfarande 

En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valdes till denna systematiska 

litteraturstudie. Det gjordes i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) som 
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beskriver att metoden vanligen används för att tolka texter inom bland annat 

omvårdnadsforskning. Då en induktiv ansats användes lästes artiklarna igenom enskilt och 

förutsättningslöst där inga mallar gjordes innan. Nästa steg blev att påbörja själva 

analysarbetet och artiklarnas innehåll bröts ner i olika meningsenheter. Det gjordes till en 

början enskilt genom att markera de meningsenheter i texterna som svarade mot syftet. 

Därefter diskuterades markeringarna tillsammans och relevanta meningsenheter relaterade till 

syftet valdes ut. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kan en meningsenhet 

förklaras som den meningsbärande delen av texten och kan bestå av ord, meningar eller 

stycken, vilka hör ihop på grund av sitt innehåll och sammanhang. När meningsenheterna var 

utvalda kondenserades dessa, vilket innebär att texten görs kortare och därmed mer 

lätthanterlig. Vid kondenseringen är det viktigt att ingen väsentlig text faller bort. När de 

ursprungliga meningsenheterna kondenserats abstraherades dessa till koder, vilka har till syfte 

att beskriva meningens innehåll kortfattat. Genom att meningarna abstraheras höjs innehållet 

till en högre logisk nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Koderna sorterades sedan 

upp i olika kategorier, bestående av flera koder vars innehåll var liknande. I de allra flesta fall 

var kategorierna tydliga att identifiera, och i de fall som var mer svårbedömda diskuterades 

noggrant vilken kategori som var lämpligast för koderna. Efter att ha analyserat tio kvalitativa 

artiklar framkom sex olika kategorier som belyste kvinnors erfarenheter av PPD. För tydligare 

överblick i hur analysprocessen gått till, se bilaga 4.  

 

Forskningsetiska övervägande 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2003) har etiska överväganden inför denna 

systematiska litteraturstudie gjorts, främst med utgångspunkt från urval och presentation av 

resultatet. Av de utvalda artiklarna var åtta granskade och godkända av en etisk kommitté, 

resterande två inkluderade enligt författarna ett välgrundat etiskt resonemang och 

ställningstagande. Inga artiklar som stämt överens med syftet har uteslutits från den 

systematiska litteraturstudien. Resultaten från samtliga artiklar som inkluderats i studien har 

redovisats oavsett om dessa överensstämde med författarnas egna antaganden och 

förväntningar, vilket Forsberg och Wengström (2008) menar är ett etiskt krav på systematiska 

litteraturstudier. 

Resultat 

Resultatet visade att kvinnor som drabbats av PPD upplevde känslor som emotionell obalans, 

förlust av kontroll, ensamhet, misslyckande, skuld och skam. 
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Emotionell obalans 

Emotionell obalans förekom bland kvinnorna och känslan av att känna sig olycklig var vanlig. 

En del kvinnor kunde inte känna någon lycka överhuvudtaget, än mindre anpassa sig till sin 

nya roll som förälder (Dennis & Moloney, 2009). Många kvinnor upplevde att uthålligheten 

gällande deras temperament blivit mycket sämre, och att de hade närmre till tårar än förr 

(Templeton, Velleman, Persaud & Milner, 2003). Kvinnorna uttryckte att de var förvånade 

och förvirrade då de inte kände igen sig själva emotionellt. De beskrev sig själva som positiva 

och glada innan de födde barn, men under depressionen tänkte de i negativa banor och hade 

svårt att se någon lösning på situationen. Känslor som vanligen uppkom var osäkerhet, oro 

och sorg (Edhborg, Friberg, Lundh & Widström, 2005). Vissa kvinnor hade ambivalenta 

känslor gentemot deras barn, som kunde skifta från kärlek och likgiltighet till ogillande och 

hat (Chan, Levy, Chung & Lee, 2002). Många kvinnor kände en extrem emotionell och 

beteendemässig förändring under sin tid som deprimerade (Amankwaa-Clark, 2003; Bilszta, 

Ericksen, Buist & Milgrom, 2010). Kvinnorna uppgav symtom som exempelvis utmattning, 

irritation, panikkänslor, okontrollerbart gråtande och ångest (Amankwaa-Clark, 2003; Dennis 

& Moloney, 2009; Templeton et al., 2003). Flera hade svårigheter att fatta beslut, vara 

fokuserade och koncentrera sig. Förmågan att tänka logiskt och klart var nedsatt hos 

kvinnorna (Bilszta et al., 2010).  

 

Förlust av kontroll 

Kvinnorna beskrev att de totalt förlorat kontrollen över sina liv (Amankwaa-Clark, 2003; 

Bilszta et al., 2010; Lawler & Sinclair, 2003). För kvinnorna innebar den förlorade kontrollen 

bland annat att förlora förmågan att ta hand om sig själva, sitt barn, sin familj och att klara av 

vardagliga aktiviteterna i hemmet (Amankwaa-Clark, 2003). Kvinnorna uppgav även en 

förlust av kontroll gällande deras känslor och beteende, och de kände att det inte fanns någon 

möjlighet att hantera sin livssituation (Chan et al., 2002;). Hos de flesta av kvinnorna förekom 

tankar och funderingar över att både skada sitt barn och sig själva, men även tankar på att ta 

sitt eget liv (Amankwaa-Clark, 2003; Chan, et al., 2002; Dennis & Moloney, 2009). Det 

förekom att kvinnorna inte såg någon annan utväg än genom våldsamma handlingar såsom 

självmord och spädbarnsmord.  Flera hade med avsikt skadat sitt barn genom att exempelvis 

slå barnet på benen eller nypa barnet hårt. En del kvinnor beskrev att de ville hoppa ut genom 

fönstret med sitt barn när ångesten blev för svår att hantera. Ofta var det kärleken till barnet 

som gjorde att mödrarna inte fullföljde självmordsplanerna (Chan et al., 2002). Egna 
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erfarenheter av PPD gjorde att kvinnor kunde få förståelse för de kvinnor som setts i media då 

de tappat kontrollen och skadat sitt barn (Dennis & Moloney, 2009).  

 

Att känna ensamhet 

Det framkom att många kvinnor drog sig undan från familj och vänner och kände ensamhet. 

En anledning var att kvinnorna hade svårigheter att kommunicera och befinna sig i sociala 

sammanhang (Amankwaa-Clark, 2003; Lawler & Sinclair, 2003). Ju mer kvinnorna förlorade 

kontrollen desto mer ointresserade blev de av sin egen omgivning. Det ledde i sin tur till att 

kvinnorna blev mer självupptagna och spenderade mestadels av tiden ensamma (Amankwaa-

Clark, 2003). Känslan av att inte få något stöd från närstående var vanlig hos kvinnorna vilket 

förstärkte deras upplevelse av att känna sig ensamma och övergivna (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Dennis & Moloney, 2009; Edhborg et al., 2005).  Kvinnorna upplevde att 

relationen till deras partner påverkades negativt. De kände att de inte blev förstådda och 

saknade både känslomässigt och praktiskt stöd (Bilszta et al., 2010; Buultjens & Liamputtong, 

2007; Chan et al., 2002; Edhborg et al., 2005; Lawler & Sinclair, 2003). Kvinnornas känsla av 

ensamhet och bristande stöd kunde ibland även leda till konflikter i parrelationen (Buultjens 

& Liamputtong, 2007; Chan et al., 2002.). 

Att känna misslyckande               

Många av kvinnorna kände sig misslyckade som mödrar. En av orsakerna var att de kände sig 

inkompetenta gällande att ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt (Bilszta et al., 2010; Dennis 

& Moloney, 2009; Gao, Chan, You & Lee, 2009; Leung, Arthur & Martinson, 2005). 

Svårigheterna som mödrarna beskrev var bland annat sysslor såsom det grundläggande 

omhändertagandet av barnet (Bilszta et al., 2010; Leung et al., 2005). Det påvisades att den 

största känslan av misslyckande kom när kvinnorna inte lyckades amma sitt barn (Edhborg et 

al., 2005; Gao et al., 2009). Kvinnorna skuldbelade sig själva för att de inte kunde amma och 

såg sig som totalt misslyckade mödrar (Gao et al., 2009). Många kvinnor uppgav att de hade 

bristande självkänsla och självförtroende vilket förstärkte deras känsla av misslyckande 

(Buultjens & Liamputtong, 2007).  

Att känna skuld 

Många kvinnor hade innan förlossningen förväntningar om hur en god mor skulle vara och 

när dessa inte uppfylldes kände de skuld. Definitionen av förväntningarna var bland annat att 

ha tålamod, vara lycklig över sitt friska barn, alltid tänka på barnet i första hand och att kunna 
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amma. När kvinnorna kände att de inte kunde leva upp till dessa förväntningar kände de skuld 

gentemot barnet och sin omgivning. Några av kvinnorna upplevde även skuldkänslor långt 

efter barnet var fött, vilket bottnade i känslan av att inte ha älskat sitt barn från första början 

(Edhborg et al., 2005). Många kvinnor hade höga förväntningar på sig själva gällande 

föräldrarollen och kände stora skuldkänslor när de inte lyckades leva upp till sina egna och 

andras förväntningar (Bilszta et al., 2010; Chan et al., 2002). I takt med att kvinnorna 

förlorade kontrollen uppkom skuldkänslor som främst handlade om att de inte lyckades ta 

hand om sitt barn (Chan et al., 2002).   

 

Att känna skam 

Det förekom att kvinnor förnekade hur de egentligen kände på grund av rädslan och skammen 

över att bli sedda som svaga och oorganiserade mödrar (Bilszta et al., 2010). Flera kvinnor 

kände oro över att om de sökte hjälp, eller pratade med någon om hur de deprimerade de 

kände sig, riskerade de att förlora vårdnaden om sitt barn och bli sedda som dåliga mödrar. De 

kände konfliktfyllda känslor såsom rädsla över att förlora sitt barn men hade en samtidig 

önskan över att graviditeten aldrig ägt rum. Det medförde ytterligare skamkänslor (Dennis & 

Moloney, 2009). Kvinnorna ställde stora krav på sig själva och kämpade på egen hand över 

att inte visa svaghet, vilket ledde till att de utgav falska känslor av lycka eller valde att inte 

berätta om alla känslor de hade (Edhborg et al., 2005). Det förekom kvinnor som kände skam 

över att vara psykiskt sjuka och valde därför att inte söka hjälp (Amankwaa-Clark, 2003).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den systematiska litteraturstudien utfördes av författarna tillsammans, för att båda skulle ha 

möjligheten att bli lika insatta och engagerade i valt ämnesområde, postpartum depression. 

Det stärker således trovärdigheten i studien då gemensam diskussion och reflektion 

kontinuerligt kunnat göras under arbetets gång. Enligt Polit och Beck (2012) innebär 

trovärdighet hur tillförlitlig studiens resultat och resultattolkning är. Denna studie har en 

tydlig beskrivning av metoden och enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är även 

det ett sätt att stärka trovärdigheten på.  

 

Innan studien påbörjades diskuterades erfarenheter av ämnet för att tydliggöra författarnas 

förförståelse. Förförståelse innebär den kunskap bestående av exempelvis föreställningar och 
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erfarenheter som författarna besitter inom studiens valda ämne, innan påbörjad forskning 

(Olsson & Sörensen, 2007). Således medvetengjordes eventuell förförståelse och kunde sättas 

åt sidan. Författarna kunde därmed hålla sig mer objektiva vid resultattolkningen, i enlighet 

med Olsson & Sörensen (2007). 

 

Sökningsförfarande och urval 

Samtliga artiklar i denna systematiska litteraturstudie upptäcktes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det dessa tre databaser 

som i första hand fokuserar på omvårdnadsforskning och närbelägna områden. Genom 

användning av tre relevanta databaser minskade risken att förlora väsentliga studier och 

därmed ökade trovärdigheten ytterligare. På grund av att studiens ämnesområde var relativt 

smalt kunde inte enbart ämnesord användas i sökningen, utan fick kompletteras med 

fritextsökningar. Att elva artiklar exkluderades kan ses som en styrka då de inte var relevanta 

i relation med syftet. En annan styrka är att en utförlig presentation av sökningen kan ses i 

bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

Inför denna litteraturstudie valdes relevanta inklusionskriterier som ansågs passande till 

syftet. De valda artiklarna skulle stämma överens med inklusionskriterierna vilket bland annat 

var att studierna skulle vara publicerade mellan 2002 och 2012. Enligt Östlundh (2006) är 

forskning en färskvara och när det inte finns något speciellt intresse för äldre forskning är 

publiceringsår en bra avgränsning att börja med. Valet att söka forskning från de senaste tio 

åren grundade sig i att få fram de mest aktuella forskningsresultaten samtidigt som ett relativt 

stort urval fanns kvar att välja mellan. Dock kan det ses som en svaghet då viktig forskning 

inom området, publicerad innan 2002 kan ha gått förlorad. Ett annat kriterium var att 

studierna skulle vara skrivna på engelska och svenska, vilka var de språk som behärskades av 

författarna. Östlundh (2006) anser det vara en relevant avgränsning då artiklar som är skrivna 

på andra språk än det som behärskas sållas bort.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär bedömning av hur vida resultaten från studier kan tillämpas på olika 

populationer och kontexter (Polit & Beck, 2012). Vid val av artiklar har ingen specifik 

avgränsning gjorts beträffande geografiska- och sociokulturella sammanhang. Nyfikenheten 

av vilket resultat som kunde uppkomma från studier från totalt skilda världsdelar var drivande 
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för att inte exkludera dessa artiklar. Vad är egentligen en lämplig avgränsning gällande kultur 

och geografi? Denna fråga var problematisk att svara på då bristande kunskap och egna 

föreställningar skulle kunna påverka valet av studiers ursprung. Att inte göra en avgränsning 

av länder såsom att inkludera länder med annorlunda kulturella förhållanden än Sverige kan 

ses som en svaghet, då svårigheter att visa på överförbarheten till de svenska kvinnornas 

erfarenheter av PPD kan uppstå. Resultaten från artiklarna visade dock att kvinnors 

erfarenheter av PPD var liknande oavsett vilket land kvinnorna var bosatta i. Valet av att inte 

göra denna avgränsning i litteraturstudien kunde därmed ses som en styrka hellre än en 

svaghet. De tio artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen hade ursprung i olika länder 

såsom Sverige, Storbritannien, Irland, USA, Australien och Kina.  

 

Kvalitetsgranskning 

En modifierad granskningsmall utifrån Willman et al. (2011) användes för att läsaren ska 

kunna upprepa kvalitetsgranskningen. För att nå en sådan jämn granskning som möjligt 

valdes att poängsätta artiklarna. Fördelen med att använda ett poängsystem är att de visar på 

bristande kvalitet i granskande studier. En nackdel kan dock vara att exaktheten i 

kvalitetsbedömningen kan utebli (Willman et al., 2011). Valet grundade sig på att författarnas 

kunskap och erfarenhet av kvalitetsgranskning var begränsad, vilket kan ses som en svaghet. 

Trots det ansåg författarna att det var ett mer tydligt och rättvist sätt att göra en 

kvalitetsgranskning på. Artiklarna som granskades lästes först var för sig för att senare kunna 

diskuteras gemensamt, vilket kan ses som en styrka, då poängsättningen jämfördes för att 

sedan sammanställas. Det ger en ökad trovärdighet. 

 

Analysprocessen 

För att utföra analysen användes en kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) beskrivning. Denna metod valdes, då Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) menar att en innehållsanalys lämpligen kan användas vid tolkning av texter. Lundman 

och Hällgren Graneheim menar vidare att om flera personer analyserar samma texter stärks 

trovärdigheten i en studie, då flera kontrollerar att materialet är giltigt. Analysen i studien 

utfördes i två olika steg där författarna initialt läste artiklarna självständigt med noggrannhet. 

De meningsenheterna som svarade på studiens syfte ströks under individuellt för att sedan 

diskuteras gemensamt. Att analysera artiklarna både individuellt och gemensamt kan ses som 

en styrka då en diskussion runt varje meningsenhet uppkom naturligt. 
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Polit och Beck (2012) beskriver att både en induktiv och deduktiv ansats med fördel kan 

användas i omvårdnadsforskning. En induktiv ansats innebär enligt Forsberg och Wengström 

(2003) att forskaren samlar in information förutsättningslöst och utifrån denna försöker 

komma fram till nya begrepp och teorier. Vidare beskriver Forsberg och Wengström att en 

deduktiv ansats används genom att göra antaganden redan innan analysen tar vid. I den 

systematiska litteraturstudien valdes därför en induktiv ansats för att hålla ett mer öppet och 

opartiskt förhållningsätt i analysprocessen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva 

med postpartum depression genom deras egna beskrivningar, för att sedan kunna använda 

kunskapen i den kliniska omvårdnaden. I resultatet visade det sig att vissa aspekter var mer 

utmärkande än andra. Dessa kommer att lyftas fram i diskussionen. 

 

Emotionell obalans 

Kvinnor som drabbas av PPD ofta har ambivalenta känslor gentemot sina nyfödda barn (Chan 

et al., 2002).  Kvinnorna börjar tänka i mer negativa banor och har svårt att känna igen sig 

själva emotionellt. Deras förmåga att förmedla kärlek och omtanke till sitt nyfödda barn är 

begränsat då deras känslor pendlar från att känna allt från kärlek till hat gentemot barnet 

(Amankwaa-Clark, 2003; Bilszta et al., 2010; Chan et al., 2002). Enligt Eriksson (1994) kan 

det vara ett gränslöst lidande att inte kunna ge kärlek då en människas värdighet bekräftas 

genom förmedlingen av kärlek. Eide och Eide (2009) menar att betydelsen av att ha en nära 

relation till exempelvis sina föräldrar har stor betydelse för barnets framtida utveckling. Blir 

barnet avvisat vid tidig ålder kan konsekvenser för senare anknytningar i livet uppstå.  

 

Som sjuksköterska kan vi med relativt enkla medel göra mycket för att lindra lidandet hos 

dessa kvinnor genom att exempelvis ha ett gott bemötande och visa respekt. Det styrks av 

Eriksson (1994) som beskriver att förutsättningarna för att kunna lindra lidandet är att 

kvinnorna känner sig välkomnade och respekterade i olika vårdsituationer. Att uppmuntra, 

stödja, trösta och förmedla hopp är alla åtgärder för att minska dessa kvinnors lidande. Att 

som sjuksköterska också försöka ta reda på kvinnans livsplan, resurser och miljö kan ge god 

information, som kan användas för att stärka kvinnan och ge henne kraft att komma över sina 
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hinder snabbare menar Gustafsson (2004). Bara tanken på att hjälpande resurser finns runt 

omkring och sätta upp rimliga mål i exempelvis sin föräldraroll kan stärka kvinnan. 

 

Nyblivna mödrar som lider av PPD anser att deras relation och anknytning till det nyfödda 

barnet är negativt betingat under barnets första levnadsår (Lilja, Edhborg & Nissens, 2011). 

Det kan vara viktigt att som sjuksköterska även uppmuntra och stötta kvinnans partner till att 

vara en resurs både för kvinnan och för det nyfödda barnet. Partnerns betydelse och relation 

gentemot barnet kan kanske kompensera den viktiga anknytningsprocess som i denna 

situation kan bli störd och därmed skada barnets utveckling.  

 

Förlust av kontroll 

Kvinnor som drabbats av PPD känner ofta att de förlorat kontrollen över sina liv (Amankwaa-

Clark, 2003; Bilszta et al., 2010; Lawler & Sinclair, 2003). Det kan bland annat innebära att 

de inte längre kan utföra vardagliga aktiviteter såsom att ta hand om sig själva, sitt barn och 

hushållet (Amankwaa-Clark, 2003). De beskriver även att de totalt tappat kontrollen över sitt 

beteende och känsloliv vilket för med sig att de inte kan hantera sin livssituation till fullo 

(Chan et al., 2002;). Som sjuksköterska kan man enligt Gustafsson (2004) använda sig av 

SAUK-modellens andra fas (A-fasen) där kvinnans tro på sig själv kan stärkas och kvinnan 

själv kan få ett större inflytande över sin egen hälsosituation. Som sjuksköterska kan man 

uppnå det genom att vara öppen och lyhörd för att skapa en relation med kvinnan, vilket kan 

resultera i att kvinnan känner sig bekräftad och villig att förändra sin egen situation. En annan 

viktig omvårdnadshandling för att sjuksköterskan ska kunna stödja och bekräfta kvinnan är att 

försöka hjälpa henne att våga uttrycka sina tankar, känslor, föreställningar, förhoppningar, 

frågor och känslor av misslyckanden. Det kan utföras genom att visa kvinnan uppmärksamhet 

och respekt på ett genuint sätt. För att lyckas med att vara accepterande behöver 

sjuksköterskan ha en medvetenhet om sitt eget synsätt och förutfattade meningar. Enligt 

Amankwaa-Clark (2003); Chan et al., (2002) och Dennis och Moloney (2009) känner många 

kvinnor att den enda utvägen är att ta sitt eget liv eller skada sitt barn. Vi tror att dessa 

handlingar mer eller mindre omedvetet kan vara ett sista rop på hjälp för att någon ska 

uppmärksamma hur dåligt de mår, och hur stort behov de har av vård. Förhoppningsvis 

behöver inte kvinnan gå så långt i sitt lidande, och det är således viktigt att vi som 

sjuksköterskor har verktyg för hur vi ska hjälpa dem att må bättre. Eriksson (1994) menar att 

lidandet ger en känsla av hopplöshet och för att kunna lindra lidandet behövs därför hopp. 

Hoppet skapas först när kvinnan har mod att våga gå in i sitt lidande och se det med öppna 
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ögon. Vidare menar Eriksson (1994) att tröst är en viktig komponent för att lindra patienters 

lidande och våga känna livslust igen. 

 

Att känna ensamhet 

Det visar sig att många kvinnor känner sig övergivna och ensamma när de drabbats av PPD 

(Amankwaa-Clark, 2003; Lawler & Sinclair, 2003). Det handlar både om att kvinnorna själva 

drar sig undan sociala sammanhang men också att de saknar stöd av partner eller andra 

närstående (Buultjens & Liamputtong, 2007; Dennis & Moloney, 2009; Edhborg et al., 2005). 

Konsekvenser blir i många fall skilsmässor eller andra parrelaterade konflikter (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Chan et al., 2002). Enligt Eriksson (1994) innebär ensamhet ett stort 

lidande då den drabbade kvinnan kan känna sig utestängd från all gemenskap. Vi tror att 

ensamheten för dessa kvinnor är svår att uthärda och därför är det mycket betydelsefullt att 

familj och närstående har förmågan att stödja och hjälpa kvinnorna till en väg ut ur sin 

ensamhet. Det styrks av Gustafsson (2004) som menar att det sociala stödet är grundläggande 

för att våga söka hjälp av vården. Vidare beskriver Gustafsson (2004) att betydelsen av att ha 

någon att anförtro sig till är grundläggande för att ta steget till förändring. Vi tror också att 

ensamheten kan leda till att kvinnorna hamnar i en nedåtgående spiral där deras tankar och 

föreställningar ofta präglas av negativitet. Vi anser dock att dessa skulle kunna vändas av ett 

psykiskt och fysiskt stöd från närstående. Enligt Eriksson (1994) är att inte bli bekräftad och 

sedd av någon den största känslan av ensamhet. Som sjuksköterska kan vi bekräfta en annans 

människas lidande genom att vara en del av samt dela dennes lidande. Ett annat sätt att lindra 

lidandet och minska patienters känsla av ensamhet är att som sjuksköterska visa att man finns 

där utan att kräva något i gengäld och att inte fråga efter förklaringar. Vi håller med Eriksson 

(1994) och tror att bekräftelse är en oerhört betydelsefull del vid omvårdnad för att minska 

känslan av ensamhet.  

 

Att känna misslyckande 

Kvinnorna som drabbats av PPD känner sig inkompetenta som mödrar vilket ofta leder till en 

känsla av misslyckande (Bilszta et al., 2010; Dennis & Moloney, 2009; Gao, Chan, You & 

Lee, 2009; Leung, Arthur & Martinson, 2005). Misslyckandet förstärks ytterligare genom 

bristande självkänsla och självförtroende (Buultjens & Liamputtong, (2007). Enligt 

Gustafsson (2004) kan man som sjuksköterska använda sig av SAUK- modellens fjärde fas 

(K-fasen) som syftar till att stödja patienters egna resurser. I enlighet med K-fasen kan 

sjuksköterskan stödja kvinnans självkompetens vilket kan stärka hennes självbild. Det kan ske 
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genom att sjuksköterskan samtalar med kvinnan och utforskar vilka inre och yttre resurser 

kvinnan har. Tillämpning av SAUK-modellen kan ge kvinnan en tydligare bild av hur hennes 

nuvarande livssituation ser ut och vilka inre och yttre resurser hon har att tillgå. Vidare kan 

kvinnans känsla av misslyckande minska om sjuksköterskan lyckas framhäva de egenskaper 

som kan återskapa hennes självkänsla och självförtroende.  

 

Att känna skuld 

Kvinnorna som drabbats av PPD, hade innan förlossningen förväntningar på hur de skulle 

vara som mödrar. När förväntningarna inte kunde uppfyllas resulterade det i en djup skuld 

gentemot sitt barn och sin närmsta omgivning (Bilszta et al., 2010; Chan et al., 2002). Det 

förekom att kvinnorna kände skuld över att inte kunna älska sitt barn så som de önskade från 

allra första början (Edhborg et al., 2005). Enligt Eriksson (1994) finns det en koppling mellan 

skuld och lidande. Hon menar att alla människor bär på någon form av skuld som man själv är 

ansvarig över. Då skuld är en typ av lidande försöker människor ofta gottgöra de handlingarna 

som utlöser skuldkänslorna. Ett sätt att försona skulden är att lida. Det kan vara svårt att 

applicera Erikssons teori om hur lidandet ska minska skulden som dessa kvinnor med PPD 

bär på. Det menar vi kan bero på att kvinnor som drabbats av PPD inte gjort några aktiva val 

för att känna skuld. Deras skuldkänslor uppkommer i samband med deras sjukdomstillstånd 

som inte kan jämföras med en person som gjort en aktiv handling där skuld blir 

konsekvensen. Som sjuksköterska kan man använda SAUK-modellens U-fas genom att lyssna 

till kvinnans upplevelser av skuld, och kan därmed få en ny och viktig information som kan 

leda till att flera omvårdnadshandlingar kan komma till stånd (Gustafsson, 2004). På så sätt 

anser vi att kvinnornas skuld kan lindras och så även lidandet. Om man som sjuksköterska tar 

sig tid att lyssna ordentligt på kvinnans känslor och upplevelser så kan det förhoppningsvis 

leda till att relationen till kvinnan blir mer genuin. Kvinnan vågar öppna sig och känner sig 

trygg att förmedla vilka känslor som påverkar henne negativt. Först när en sådan relation 

uppkommit kan sjuksköterskan bekräfta och bemöta kvinnans känslor, och på så sätt lindra 

hennes lidande.   

 

Att känna skam 

Det visar sig att kvinnor som drabbats av PPD ofta känner skam över att vara otillräckliga och 

svaga som föräldrar. Det får många kvinnor att istället förneka hur de egentligen känner för 

att försöka dölja för sig själva och sina närstående hur de mår (Edhborg et al., 2005; Bilszta et 

al., 2010). Enligt Eriksson (1994) kan en människa känna skam på grund av att hon är 
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olycklig. Vi håller med Eriksson, och tror att kvinnornas känsla av att vara olyckliga 

ytterligare kan förvärra deras känsla av skam. Eriksson (1994) menar även att det svåraste 

lidandet uppkommer när en människa inte har förmågan att lida. Vi tror att kvinnor med PPD 

som känner skam, och därmed förnekar sitt tillstånd både gentemot sig själva och mot sin 

omgivning inte har samma förutsättningar att kunna få utlopp för sitt mående. Bland annat för 

att de får kämpa med att leva med känslorna som kan uppkomma i samband med 

sjukdomstillståndet, och samtidigt trycka ner dem för att inte visa hur de egentligen mår. 

Konsekvensen tror vi därmed kan göra det svårare att ta steget till att få och söka hjälp. Enligt 

Gustafsson (2004) är det viktigt att som sjuksköterska visa medkänsla och dela patientens oro. 

Att visa medkänsla och empati för en kvinna som bland annat känner skam tror vi kan 

medföra att hon kan släppa fasaden och våga prata mer om hur hon egentligen känner och 

mår.  

 

Genom att belysa kvinnors erfarenheter av PPD ges omvårdnadspersonal möjligheten att dels 

förstå, men också upptäcka tidiga tecken på tillståndet. Kunskapen om att kvinnor med PPD 

bland annat kan te sig emotionellt obalanserade kan hjälpa den personal som möter dessa 

kvinnor att sätta in adekvata åtgärder. Det kan förhoppningsvis också hjälpa de drabbade 

kvinnorna att inte hamna i den ofta onda, nedåtgående spiralen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom många studier lyfter fram PPD utifrån kvinnans perspektiv vore det intressant med 

fler studier som ger en inblick i hur kvinnans partner, övriga familj och vänner upplever 

situationen. Hur kan de stödja kvinnan på bästa sätt? Hur kan de bemöta och bekräfta henne?  

Vi har inte funnit några studier som tar upp betydelsen av kvinnans partners roll som 

anknytningsperson till barnet, då mamman inte är kapabel att knyta an till barnet på grund av 

sin depression. Denna typ av forskning kunde vara både intressant och värdefull för att kunna 

förhindra att barnets anknytning blir störd. Även studier om allmänsjuksköterskans 

erfarenheter av kvinnor med PPD saknades till stor del. Då forskning visar att de flesta 

kvinnor som drabbas av PPD kommer till primärvården anser vi det viktigt att vidare 

forskning görs i syfte att stödja sjuksköterskan i dennes roll gentemot dessa kvinnor. Det tror 

vi även kan gynna de kvinnor som lider av sjukdomstillståndet, då de kan upptäckas tidigare 

och bland annat få hjälp med behandling direkt. 
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Slutsats 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter av PPD.  

Att drabbas av depression i samband med förlossningen är ett vanligt förekommande tillstånd 

hos kvinnor. Trots det är kunskapen och medvetenheten hos vårdpersonalen i vissa fall 

begränsad inom området. Vi anser det vara av stor vikt att grundutbildningen av 

sjuksköterskor åtminstone ger utrymme att medvetandegöra tillståndet, i förslagsvis psykiatri- 

alternativt gynekologiblocken.  

 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie visade att de drabbade kvinnorna ofta hade 

skam- och skuldkänslor som bland annat berodde på att de kände sig misslyckade som 

mödrar. Många av kvinnorna drog sig självmant undan från sina närstående vilket ofta ledde 

till isolering, som bland annat hade en påverkan på relationen till deras barn och partner. 

Det förekom att kvinnorna kände att de tappade kontrollen och i de mest extrema fallen kunde 

det leda till att de hade tankar på att ta livet av sina nyfödda barn. Vi tror det är väldigt 

betydelsefullt att som sjuksköterska i ett tidigt skede av depressionen kunna se och upptäcka 

kvinnans symtom för att snabbt kunna sätta in stödjande åtgärder. Detta för att minska 

kvinnans onödiga lidande men även för att försöka undvika de konsekvenser som kan drabba 

kvinnan, partnern, barnet och den närmsta omgivningen. Det är även av stor vikt att 

sjuksköterskan vid upptäckt eller misstanke om PPD överlämnar kvinnan till ansvarig läkare, 

som i sin tur får fatta beslut om en eventuell remiss till specialistläkare. Att som sjuksköterska 

ta sig tid att lyssna på kvinnans tidigare eller nuvarande erfarenheter kan enligt Gustafsson 

(2004) vara en betydelsefull faktor i informationssyfte. Den nyinhämtade kunskap om 

kvinnan kan innebära att nya omvårdnadsmål upptäcks och därmed kan åtgärdas. Samtidigt 

som sjuksköterskan lyssnar på kvinnans upplevelser av hennes situation kan kvinnan få 

bekräftelse, vilket vi tror kan vara av stor vikt för hennes fortsatta tillfrisknad.  
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Tabell 1. Sökmotor: CINAHL 120827 – 120906 

Avgränsning: utgivningsår 2002-2012, peer-reviewed 

 

SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

LÄSTA 

TITLAR 

LÄSTA 

ABSTRAKT 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

ANVÄNDA 

ARTIKLAR 

1. (S Depression, 

Postpartum) 

1519 0 0 0 0 

2. ”Experience” 54322 0 0 0 0 

3. (S Female) 458451 0 0 0 0 

4. + (S Emotions) 5161 0 0 0 0 

5. “Interview” 

 

39294 0 0 0 0 

6. (S Stress, 

psychological) 

10590 0 0 0 0 

1 AND 2 137 137 31 9 Nr 1, 2, 3, 4, 5. 

1 AND 2 AND 3 128 128 22 9 Nr 8, 9. 

1 AND 4 15 15 5 1 0 

1 AND 2 AND 5 32 32 11 8 Nr 10. 

1 AND 6 68 68 3 1 Nr 8. 

 

Nr = Artikelnummer i artikelmatrisen (se bilaga 3) 

(S) = Ämnesord  

+ = Explode använts 

” ” = Fritext 
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Tabell 2. Sökmotor: PsycINFO 120827 – 120906 

Avgränsning: utgivningsår 2002-2012, peer-reviewed 

 

SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

LÄSTA 

TITLAR 

LÄSTA 

ABSTRAKT 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

ANVÄNDA 

ARTIKLAR 

1.(DE Postpartum 

Depression)  

1756 0 0 0 0 

2. “Experience” 128608 0 0 0 0 

3. “Suffering” 12170 0 0 0 0 

4. “Interview” 67618 0 0 0 0 

5. “Female” 

 

87486 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 5 74 74 6 2 Nr 10 

1 AND 3 

 

58 58 4 3 Nr 10 

1 AND 4 AND 5 54 54 4 3 Nr 10. 

 

Nr = Artikelnummer i artikelmatrisen (se bilaga 3) 

DE = Thesaurus-term 

” ” = Fritext 
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Tabell 3. Sökmotor: PubMed 120827 – 120906 

Avgränsning: utgivningsår 2002-2012 

 

SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

LÄSTA 

TITLAR 

LÄSTA 

ABSTRAKT 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

ANVÄBDA 

ARTIKLAR 

1. (S Depression, 

Postpartum) 

2111 0 0 0 0 

2. (S Stress, 

Psychological) 

36704 0 0 0 0 

3. (S Emotions) 

 

65510 0 0 0 0 

4. “Interview” 

 

78994 0 0 0 0 

1 AND 2 

 

150 150 10 6 Nr 4, 6, 9 

1 AND 3 

 

207 207 13 3 Nr 5 

1 AND 4 

 

78 78 6 3 Nr 4, 10 

 

Nr = Artikelnummer i artikelmatrisen (se bilaga 3) 

(S) = Ämnesord  

” ” = Fritext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 – Mall för kvalitetsbedömnings av kvalitativa studier             1(1) 

Modifierad mall utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) original 

 

 

 

Metod: 

1. Är syftet tydligt beskrivet? 1 p 

2. Är metodval och studiens tillvägagångssätt beskrivet? 1 p 

3. Finns patientkaraktäristiska beskrivet? (Antal, ålder, kön.) 1p 

4. Finns ett etiskt resonemang? 1p 

 

Urval: 

1. Är urvalet relevant? 1 p 

2. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 1 p 

 

Datainsamling och Analys: 

1. Är datainsamlingen tydligt beskriven? 1p 

2. Är analysen tydligt beskriven? 1 p 

 

Giltighet: 

1. Är resultatet begripligt? 1 p 

2. Är resultatet logiskt? 1 p 

 

Kommunicerbarhet: 

1. Redovisas resultatet klart och tydligt? 1 p 

2. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 1 p 

 

Huvudfynd: 

1. Om fenomen/upplevelse/mening hittats är dessa beskrivna? 1 p 

2. Är beskrivningen adekvat? 1 p 

 

Summa poäng:  

Låg kvalitet = 1-7 p Medel kvalitet = 8-10 p Hög kvalitet = 11-14 p



Bilaga 3 – Artikelmatris        1(4) 

 

 

 

Nr. Författare, 

(årtal), land 

Tidskrift, titel Syfte Metod, urval Resultat Kvalitet 

1.  Amankwaa-

Clark, L. (2003). 

USA. 

MENTAL HEALTH 

NURSING 

 

Postpartum depression 

among African-

American women. 

To describe the nature of 

postpartum depression 

among African-American 

women. 

Kvalitativ.  

 

12 kvinnor. 

Stress, nedstämdhet, 

förlorad kontroll, söka 

hjälp, förbättrat mående 

och coping var 

genomgående teman i 

resultatet. 

Hög. 

2.  Bilszta, J., 

Ericksen, J., 

Buist, A., & 

Milgrom, J. 

(2010). 

Australien. 

AUSTRALIAN 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

NURSING 

 

Women´s experience of 

postnatal depression – 

beliefs and attitudes as 

barriers to care. 

 

To explore in an 

Australian population 

barriers to care by asking 

women who are 

experiencing PND and 

who have accessed 

treatment and support 

services how they 

recognized and 

acknowledged their 

depression. 

En kvalitativ 

studie. 

Fokusgrupper.  

 

40 kvinnor. 

Resultatet tyder på att 

den levda erfarenheten 

av PND och tillhörande 

attityder och 

övertygelser, resulterar 

i betydande hinder för 

tillgång till hjälp. 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Buultjens, M., & 

Liamputtong, P. 

(2007). 

Australien.  

MIDWIFERY 

 

When giving life starts 

to take the life out of 

you: women´s 

experiences of 

depression after 

childbirth. 

To capture the missing 

voices of mothers who are 

suffering postnatal 

depression. 

Kvalitativ. Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

10 kvinnor. 

Postnatal depression 

kan vara 

skräckinjagande och 

isolerande. Det är ett 

komplext tillstånd som 

innefattar olika nivåer, 

anledningar till 

uppkomst och 

medicinsk behandling. 

 

Medel. 
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Nr. Författare, 

(årtal), land 

Tidskrift, titel Syfte Metod, urval Resultat Kvalitet 

4.  Chan Wai-Chi, 

S., Levy, V., 

Chung K.H., T., 

& Lee, D. 

(2002).  

Hong Kong. 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

NURSING 

 

A qualitative study of 

the experiences of a 

group of Hong Kong 

Chinese women 

diagnosed with 

postnatal depression. 

To examine the lived 

experience of a group of 

Hong Kong Chinese 

women diagnosed with 

postnatal depression.  

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

design. Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

35 kvinnor. 

Kvinnorna kände 

hopplöshet, hjälplöshet 

och förlust av kontroll. 

De kände sig fångade 

av situationen där 

självmord sågs som en 

utväg. Känslorna 

gentemot barnet 

upplevdes som 

ambivalenta. 

 

Hög. 

5.  Dennis Rogers, 

T. & Lewis F., 

B. (2009) USA. 

SOUTHERN ONLINE 

JOURNAL OF 

NURSING 

RESEARCH 

 

Surviving postpartum 

depression and 

choosing to be a 

mother. 

To describe the meaning 

of the lived experience of 

postpartum depression for 

rural women. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

design.  

 

5 kvinnor. 

Fyra stora teman 

upptäcktes; trodde 

aldrig det skulle hända 

mig, förlorar mig själv, 

dålig miljö och coping. 

 

 

 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

Edhborg, M., 

Friberk, M., 

Lundh, W., & 

Widström, A-M. 

(2005). Sverige. 

SCANDINAVIAN 

JOURNAL OF 

PUBLIC HEALTH 

 

”Struggling with life”: 

Narratives from women 

with signs of 

postpartum depression. 

To explore and describe 

how Swedish women with 

signs of postpartum 

depression two months 

postpartum experience the 

first months with their 

child. 

 

 

 

Grounded theory. 

Ostrukturerade 

intervjuer.  

 

Strategiskt urval. 

22 kvinnor.  

Mödrarna kämpade 

med sig själva, deras 

relation till sitt barn 

samt till sin partner. 

 

 

 

Hög. 
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Nr. Författare, 

(årtal), land 

Tidskrift, titel Syfte Metod, urval Resultat Kvalitet 

7.  Gao, L-L., 

Chan, W-C., 

You, L., & Lee, 

X. (2009).  

Kina. 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

NURSING 

 

Experiences of 

postpartum depression 

among first-time 

mothers in mainland 

China. 

To describe the experience 

of postpartum depression 

among first-time mothers I 

mainland China. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

design.  

 

15 kvinnor. 

Tre teman 

identifierades; känslor 

av utmattning, 

misslyckande och 

dissonans. Kvinnorna 

kände sig fysiskt och 

känslomässigt 

utmattade. 

Hög. 

8.  Lawler, D. & 

Sinclair, M. 

(2003).  

Irland. 

EVIDENCE BASED 

MIDWIFERY 

 

Grieving for my former 

self: a 

phenomenolocical 

hermeneutical study of 

women´s lived 

experience of postnatal 

depression. 

To provide a deeper 

insight into the life world 

of women who have lived 

through postnatal 

depression. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk/ 

hermenutisk.  

 

Strategiskt urval. 

7 kvinnor. 

Alla medverkande 

kvinnor kände att de 

förlorat sina gamla jag. 

Efter en period av sorg 

kunde de till slut 

acceptera deras nya jag 

samt deras nya roll som 

mamma. 

Hög. 

9.  Leung, S., 

Arthur G., D. & 

Martinson, I. 

(2005).  

Hong Kong. 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

NURSING 

 

Stress in women with 

postpartum depression: 

a phenomenological 

study. 

To report a study of the 

lived experience of 

postpartum stress among 

depressed Hong Kong 

Chinese women. 

 

 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

design.  

 

Strategiskt urval. 

11 kvinnor.  

Studien resulterade i 

fem teman: kompetens 

som förälder, 

förväntningar-

erfarenhets glapp, 

barnvaktsanordningar, 

barnavårdsbehov 

och konflikter. 

 

 

Hög. 
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(årtal), land 

Tidskrift, titel Syfte Metod, urval Resultat Kvalitet 

10.  Templeton, L., 

Velleman, R., 

Persaud, A. & 

Milner, P. 

(2003). 

Storbritannien. 

ETHNICITY AND 

HEALTH 

 

The experiences of 

postnatal depression in 

women from black and 

minority ethnic 

communities in 

Wiltshire, UK. 

To describe the experience 

of women suffering from 

postnatal depression in 

black and minority ethnic 

communities in Wiltshire, 

UK. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupper. 

 

6 kvinnor. 

Fyra huvudteman 

uppkom: problem med 

graviditet, förlossning, 

hälsovård och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

Hög. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

En av orsakerna till 

att kvinnorna kände 

sig olyckliga var att 

de saknade stöd från 

familj och vänner. 

Kände sig olyckliga 

för att de saknade 

stöd från närstående. 

Saknade stöd. Att känna ensamhet. 

Kvinnorna kände sig 

frustrerade och led 

av att känna sig 

misslyckade och såg 

sig själva som 

inkompetenta 

mödrar. 

Frustration över 

känslan att vara 

misslyckad och 

inkompetent som 

mamma. 

Inkompetent som 

mamma. 

Att känna 

misslyckande. 

Kvinnorna upplevde 

att de hade förlorat 

kontroll över deras 

liv, känsloliv och 

beteende. 

Förlorad kontroll över 

liv, känsloliv och 

beteende. 

Okontrollerbar 

livsvärld. 

Förlust av kontroll. 

Många kvinnor 

kände skuld över att 

inte kunna hantera 

situationen eller 

skuldbelade sig 

själva när de inte 

kunde leva upp till 

sina egna och andras 

förväntningar. 

 

 

Skuldkänslor över att 

inte kunna hantera 

situationen. 

Skuldkänslor. Att känna skuld.   
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Kvinnorna var rädda 

att i fall de sökte 

hjälp, eller pratade 

med någon om hur 

deprimerade de 

kände sig riskerade 

de att förlora 

vårdnaden om sitt 

barn… och bli sedda 

som dåliga mödrar. 

Rädsla att söka hjälp 

och då riskera att 

förlora vårdnaden om 

sitt barn, eller bli sedd 

som dålig mor. 

Rädd att förlora sina 

barn och anses som 

dålig mor. 

Att känna skam. 

Kvinnorna uttryckte 

att de var förvånade 

samt förvirrade då 

de inte kände igen 

sig själva 

emotionellt. 

Var förvånade och 

förvirrade över att 

inte känna igen sig 

själva. 

Kände inte igen sig 

själv. 

Emotionell obalans. 

 


