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Mödrars upplevelser av postpartumdepression 

- En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Postpartumdepression är en depression som inträffar efter 

förlossningen och det är något som drabbar 8-15 % av alla mödrar. 

Postpartumdepression utvecklas oftast successivt tre månader efter förlossningen 

och det är en sjukdom som har påverkan på hela familjen. Sjukdomen är 

behandlingsbar, men för många är sjukdomen tabubelagd. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa mödrars upplevelser av 

postpartumdepression. 

 

Metod: En litteraturstudie har genomförts på tretton kvalitativa studier av mödrars 

upplevelser av postpartumdepression. Resultaten sammanställdes efter att studierna 

kvalitetsgranskats och analyserats.  

 

Resultat: Resultatet visade tre kategorier: känsla av kaos, stor omställning och 

söker förklaring och förståelse. 

 

Konklusion: Mödrars upplevelser av postpartumdepression var att det var en svår 

och påfrestande tid och mödrarna behövde stöd i sitt moderskap. Bättre information 

om sjukdomen, tidigare upptäckt av mödrar med postpartumdepression och god 

vård skulle kunna minska lidande. 

 

Nyckelord: Postpartumdepression, upplevelser, mödrar. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Mothers’ experiences of postpartum depression 

- A literature study 

 

Abstract 

Background: Postpartum depression is a depression that occurs after birth and 

affects 8-15 % of all mothers. Postpartum depression usually develops gradually 

three months after giving birth and it is a disease that has an impact on the whole 

family. The disease is treatable, but for many people the disease is taboo. 

 

Aim: The aim of this study is to highlight the experiences of mothers with 

postpartum depression. 

 

Method: A literature study has been conducted using thirteen qualitative studies on 

mothers’ experiences of postpartum depression. The results were put together after 

reviewing and analyzing the studies.   

 

Results: The results showed three categories: feeling of chaos, big readjustment and 

seeking explanation and understanding. 

 

Conclusion: Maternal experience of postpartum depression was that it was a 

difficult and trying time and the mothers needed support in their motherhood. Better 

information about the disease, earlier detection of mothers with postpartum 

depression and proper care could reduce suffering. 

 

Keywords: Postpartum depression, experiences, mothers. 
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Bakgrund 

Att bli förälder är en stor livsförändring och kan ställa stora krav på relationen 

mellan de nyblivna föräldrarna (Letourneau et al., 2012). Vid ett barns födelse skapas 

nya band och ett nytt familjeliv ska påbörjas (Ellberg, 2009, s. 435). Det är en 

speciell upplevelse att genomgå en förlossning och mamman behöver efteråt få vila 

upp sig både psykiskt och fysiskt. Hormonbalansen hos mamman ändras helt när 

moderkakan avgår, progesteron- och östrogenproduktionen avstannar och mamman 

liknar då, ur ett hormonellt perspektiv, en kvinna i klimakteriet (Borgfeldt et al., 

2010, s. 109-110). 

 

Det är inte alltid enkelt att vara nybliven mamma. Känslorna kan skifta och det är 

vanligt att känna lycka och eufori tillsammans med utmattning. Vid en okomplicerad 

förlossning i Sverige sker hemgång inom tre dygn. Barnsängstiden är tiden efter 

förlossningen och tre månader framåt. Under den tiden påbörjas amningen och 

kvinnans underlivsorgan ges möjlighet till att läka ihop (Borgfeldt et al., 2010, s. 88, 

109). Hemkomna mammor åsidosätter ofta sina egna behov till förmån för barnets. 

Det förekommer att mammor har försämrade sömn- och matvanor samt problem vid 

toalettbesök en tid efter förlossningen (Hjälmhult & Lomborg, 2012). Likaså är det 

normalt att kvinnans humör varierar med snabba kast, men det brukar försvinna 

efterhand. I vissa fall kan det övergå till ett depressivt tillstånd och då behöver 

kvinnan få hjälp (Borgfeldt et al., 2010, s. 110). 

 

Förlossningsdepression, eller postpartumdepression (PPD), är en depression som 

inträffar efter förlossningen. PPD kallas det när mamman lider av lindrig till måttlig 

depression och kan inte särskiljas från vad som kallas egentlig depression. Egentlig 

depression beskrivs av diagnosmanualerna Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – femte revisionen (DSM-V) och internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, tionde revisionen (ICD-10) 

som ett allvarligt tillstånd. Huvudsymptomen vid egentlig depression är sänkt 

stämningsläge, nedsatt energi (bara ICD-10) och minskat intresse för dagliga 

aktiviteter. Det ska ha pågått i två veckor under merparten av tiden. Diagnosen 

egentlig depression får personen om hen har minst ett av huvudsymptomen plus 

andra karakteristiska symptom som förändringar i aktivitetsgrad, ändrade sömn- 
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och matvanor, försämrad koncentration, skuldkänslor eller tankar på att begå 

självmord (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 

  

Enligt ICD-10 ska PPD påbörjats sex veckor efter förlossningen och enligt DSM-V 

fyra veckor efter förlossningen. Omkring 8-15 % anses få postpartumdepression 

(SBU, 2014) och det är fler än vad man tidigare trott (Norhayati et al., 2014). Ett ökat 

intresse för depression hos nyblivna mammor har sedan 1990-talet setts inom 

forskning, hälso- och sjukvården och bland föräldrar (Rikshandboken, 2015). 

  

PPD utvecklas oftast successivt tre månader efter förlossningen, men kan även 

uppkomma upp till nio till tolv månader efter barnets födelse (Seimyr, 2009, s. 454). 

Vanliga symptom vid PPD är nedstämdhet, sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter, brist på energi, fatigue (Driscoll, 2006), känslor av skuld 

och värdelöshet samt aptitstörningar (Pearlstein et al., 2009). Det finns även 

symptom som social tillbakadragenhet, avsaknad av känslor för sitt barn och tankar 

på att skada sig själv eller barnet. Fysiska symptom kan yttra sig som smärta, 

huvudvärk och ryggvärk (Lee & Chung, 2007). Det kan vara svårt att se symptom på 

PPD då både fatigue, sömnsvårigheter och aptitförändring kan förekomma normalt 

efter en förlossning (Pearlstein et al., 2009). Kvinnor med PPD kan även uppleva 

känslor av värdelöshet, hopplöshet, avsaknad av drivkraft och oförmåga till att känna 

glädje (Lee & Chung, 2007). I en översiktsartikel av Norhayati et al. (2014) beskriver 

författarna riskfaktorer som är vanliga vid PPD: prenatal depression, premenstruella 

spänningar (humörsvängningar), ångest, tidigare psykisk sjukdom, dåligt äktenskap, 

stressad livssituation, låg inkomst, kort utbildning och arbetslöshet. 

  

Postpartum blues är vanligt att få efter en förlossning och har liknande symptombild 

som PPD, men har ofta en topp femte dagen efter förlossning och är sedan 

övergående. Postpartum blues klassas inte som en egentlig depression. I de fall 

postpartum blues inte går över, finns det en risk att det kan utvecklas till PPD 

(Pearlstein et al., 2009). Kvinnor kan även få postpartum psykos, vilket är ett 

allvarligt tillstånd, men det är inte lika vanligt (Norhayati et al., 2014). 

  

Letourneau et al. (2012) skriver hur depression hos mammor efter förlossning har 

beskrivits som “tjuven som stjäl moderskapet”. PPD påverkar inte bara den drabbade 
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kvinnan utan hela hennes familj. Kvinnor med PPD kan bli isolerade på grund av 

symptom (t.ex. brist på energi, fatigue, hjälplöshet) och kan då förlita sig mer på sin 

partner, vilket kan leda till slitningar i förhållandet. Sjukdomen kan resultera i en 

relation med bland annat ilska, saknad av tillit, minskad omtanke och stöd inom 

relationen. Kvinnor med PPD får ofta nedsatt förmåga i föräldraskapet och det berör 

interaktionen med barnet. Partnern kan då få en roll där hen ska hjälpa kvinnan i 

hennes depression, men samtidigt skydda barnet från den negativa inverkan som 

PPD har. Det är en förändring även för partnern att bli förälder och när kvinnan blir 

deprimerad finns risk att också partnern blir det. Barn med mammor som har PPD 

kan påverkas negativt både i sin sociala och känslomässiga utveckling (Letourneau et 

al., 2012). PPD kan även resultera i försvårad anknytning mellan kvinnan och barnet 

och den kognitiva utvecklingen hos barnet kan påverkas (Driscoll, 2006). 

 

PPD är en behandlingsbar sjukdom och därför är det av stor vikt att upptäcka den 

tidigt för att förhindra att djupare depression uppstår (Lee & Chung, 2007). Den 

metod som används i Sverige för att fånga upp kvinnor med PPD är Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS) (Rikshandboken, 2015). Det är en 

självskattningsskala med tio punkter som utvecklats för att upptäcka kvinnor med 

PPD. De tio punkterna omfattar vanliga depressiva symptom. Poäng ≥12 är gränsen 

för PPD (Driscoll, 2006). Användning av EPDS bör ske i ett samtal med mamman för 

att bedömning av mammans depressiva symptom eller tillfälliga problem ska kunna 

möjliggöras. EPDS kan indikera på när en vidare bedömning bör göras av psykolog 

eller läkare (Rikshandboken, 2015). 

  

Kvinnor med PPD söker ofta vård indirekt. Det kan exempelvis vara via 

barnavårdscentralen med funderingar över sitt barn eller till mödravårdscentralen 

med frågor rörande den egna kroppen. Det är ovanligt att de söker hjälp för att 

samtala om sina skam- och skuldkänslor eftersom de skäms över att inte klara av 

föräldraskapet (Seimyr, 2009, s. 455). Spädbarnsmammor med depression bör få 

snabb tillgång till behandling och då krävs det att det finns en väl fungerande 

vårdkedja (Rikshandboken, 2015). Den behandling som erbjuds till kvinnor med 

PPD är stödjande samtal vid lättare depressioner samt kognitiv beteendeterapi 

och/eller farmakologisk behandling vid måttligare till svårare depressioner 

(Björklund & Almström, 2011, s. 69). 
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Problemformulering 

Kunskap om PPD och mödrars upplevelser av sjukdomen är ett viktigt område inom 

omvårdnad och i arbetet som sjuksköterska, eftersom dessa kvinnor kan uppsöka 

vården indirekt (Seimyr, 2009, s. 454-455). Prevalensen av PPD är även högre än 

vad man tidigare trott (Norhayati et al., 2014). I en studie uppgav mammorna att de 

saknade kunskap om PPD och vissa hade inte vetskap om att sjukdomen existerade 

(Boath, Henshaw & Bradley, 2013). Det är viktigt att förhindra utveckling av PPD 

eftersom det påverkar inte bara mammorna utan hela familjen såsom partner och 

barn (Letourneau et al., 2012). Vårdpersonal bör bli medvetna om personliga och 

samhälleliga attityder kring PPD och att de båda kan vara hinder i sökandet efter 

hjälp (Bilszta et al., 2010). I en översiktsartikel av McLoughlin (2013) menar 

författaren att det finns mycket tabu kring PPD och kvinnorna kan uppleva skam, 

skuld och rädsla för att stämplas som en “dålig mamma”. Den stora lyckan och 

kärleken till barnet som kvinnorna förväntas uppleva kan även den bidra till skam- 

och skuldkänslor (Lee & Chung, 2007). 

  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa mödrars upplevelser av 

postpartumdepression. 

 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturstudie som genom en sammanställning beskriver forskningen 

inom det valda området (jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 25). Artiklarna i 

litteraturstudien är uteslutande studier med kvalitativ ansats, då kvalitativ design 

används för att undersöka människors erfarenheter av ett fenomen (Henricson & 

Billhult, 2012, s. 130). 
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Sökmetoder 

De olika databaser som användes vid datainsamling av vetenskapliga artiklar var 

CINAHL, MEDLINE® (Pubmed) och PsycINFO®. CINAHL och Pubmed användes då 

de är två databaser som samlar bland annat tidskrifter och avhandlingar inom 

omvårdnad, medicin och hälsa (Polit & Beck, 2013, s. 120-122). PsycINFO® användes 

då det är en databas som innehåller forskning om psykologi inom bland annat 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013, s. 77). 

  

De olika sökorden som användes för att svara på syftet var: “postpartum depression”, 

“postnatal depression”, “experience”, “mother”, “women”, “feeling”, “living”, 

“narrative”, “mental health”, “childbearing”, “recovery” och “depression after 

childbirth”. Användning av operatorn “AND” förekom för att på så sätt koppla ihop 

två ord, i enlighet med booelsk sökteknik (Östlund, 2012, s. 69). Exempel: 

“postpartum depression” “AND” “experience”. 

  

I PubMed användes avgränsningarna “2000-2015”, “English”, “Abstract” och 

“Nursing journals”. I CINAHL avgränsades sökningarna med “2000-2015”, “English 

language”, “Abstract Available”, “Female” och “Peer Reviewed”. I PsycInfo® 

användes avgränsningarna “2000-2015”, “English”, “Female” och “Peer Reviewed”. 

Anledningen till att använda artiklar som är peer-reviewed är att de är granskade av 

kunniga personer inom ämnet och håller en god vetenskaplig standard (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 73) (se tabell 1, bilaga 1). Avgränsningen för engelska användes för 

att textförfattarna endast kan engelska tillräckligt väl förutom modersmålet och 

avgränsningen för abstrakt användes för att få en översikt om artikelns innehåll. Då 

upplevelser av PPD är en personlig upplevelse anser textförfattarna att det inte är av 

sådan relevans att artiklarna måste vara publicerade de senaste åren, utan finner 

årsspannet 2000-2015 rimligt för litteraturstudien. 

   

Urval 

Inklusionskriterier: I litteraturstudien användes artiklar med kvalitativ ansats då de 

var mest lämpade för att svara an mot patienters upplevelser och erfarenheter 

(Segesten, 2014, s. 99). Studiernas syfte skulle motsvara litteraturstudiens, alltså 

kvinnor som har eller har haft PPD, dvs. att depressionen tillkommit efter 

förlossningen. Kvinnorna i studierna skulle även ha självskattad eller diagnostiserad 
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PPD. Studierna skulle vara skrivna på engelska, etiskt godkända av en kommitté 

alternativt skulle författarna ha fört en etisk diskussion kring studien. Artiklarna 

skulle alla vara publicerade under 2000-talet och vara peer-reviewed. I 

litteraturstudien inkluderades sammanlagt tretton kvalitativa artiklar. 

  

Artikelurval 

Artiklarna valdes utifrån titel, abstrakt, resultat och kvalitetsgranskning (se tabell 2, 

bilaga 2). Urval ett innebar att artikelns titel var relevant för litteraturstudiens syfte. 

Urval två innefattade att abstraktet lästes för att få en översikt av vad studien 

handlade om. Visade den sig relevant för litteraturstudiens syfte gick den vidare till 

urval tre. Urval tre bestod av att läsa hela artikeln, var den relevant för 

litteraturstudien gick den vidare till kvalitetsgranskning. Urval fyra innebar att de 

studier som var fortsatt relevanta efter urval tre kvalitetsgranskades. Urval fem 

innefattade valda artiklar till litteraturstudien.  

 

Artikelgranskning 

Litteraturstudiens resultat baserades på tretton artiklar som svarade på syftet och 

kvalitetsgranskats enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) mall “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser”. Artiklarna granskades utifrån syfte, urval, 

metod och resultat. För att avgöra kvalité på artiklarna graderas de på en tregradig 

skala: låg, medelhög och hög (jfr. SBU, 2014). Artiklar med medelhög eller hög 

kvalitet ingick i analysen. 

 

Analys 

Textförfattarna analyserade efter kvalitetsgranskningen de tretton artiklar som valts 

ut. Alla artiklar lästes enskilt av textförfattarna ett flertal gånger för att få en god 

förståelse för studierna och för att bidra med två olika uppfattningar av resultatet i 

artiklarna. Allt material från resultaten i artiklarna som motsvarade 

litteraturstudiens syfte skrevs ner, artikel för artikel, av båda textförfattarna för att 

sedan sammanföras i ett dokument. Därefter jämfördes innehållet och 

sammanställdes till ett dokument, utifrån den sammanställningen utgick analysen, 

jfr. Friberg (2012, s. 127-129). Textförfattarna arbetade med innehållet genom att 

jämföra likheter och skillnader och koda materialet, vilket under analysprocessen 
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resulterade i kategorier och underkategorier. Under analysprocessen var syftet i 

fokus och textförfattarna växlade mellan del och helhet. Det innebar att de under 

hela processen jobbade med artiklarna för att få en god förståelse och försäkran om 

att allt som motsvarade syftet fanns med i det blivande resultatet. Analysen skedde i 

dialog mellan textförfattarna och därefter i diskussion med handledare. 

 

Forskningsetik 

Artiklar i litteraturstudiens resultat var antingen godkända av en etikkommitté eller 

så hade artikelförfattarna fört en etisk diskussion i studien, jfr. Forsberg och 

Wengström (2013, s. 70), det blev då en indirekt försäkran på att litteraturstudien 

stod på en etisk grund. Artiklarna i litteraturstudien baserades på mänskliga 

deltagare, så kallad humanforskning. Grundläggande för humanforskningen är 

Helsingforsdeklarationen från år 2000. Den innebär bland annat att: 

 

 “Forskaren bör vara kompetent och väl förtrogen med det aktuella 

 området. Forskningen måste kunna motiveras av en fördelaktig 

 risk- och vinst bedömning (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86).”  

 

Det är viktigt att studierna var etiskt granskade när det rör en utsatt grupp, som 

personer med psykisk ohälsa. Enligt Polit och Beck (2013, s. 83) har forskare en 

skyldighet att skydda deltagarna i studien från att ta skada och uppleva obehag. 

  

Enligt Kjellström (2012, s. 86) finns det en risk att studenter som genomför 

litteraturstudier inte har tillräcklig kunskap om metoder inom forskning eller har 

begränsade engelskkunskaper, vilket kan resultera i bland annat feltolkning av 

artiklar. Det är något textförfattarna hade i åtanke och förde diskussion kring. 

 

Resultat 

Analysen av de tretton artiklarna som beskriver mödrars upplevelser av PPD 

resulterade i tre kategorier, Känsla av kaos, Stor omställning och Söker förklaring 

och förståelse. Varje kategori delades in i underkategorier utifrån de likheter som 

framkom vid analysen. I tabell 3 presenteras de tre kategorierna samt dess tio 

underkategorier.  
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  Tabell 3. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Känsla av kaos Fylld av motstridiga känslor 

Förlust av sitt gamla jag 

Stor omställning Barnet är alltid i fokus 

Pressad av förväntningar 

Oförberedd på att bli mamma 

Olika sätt att hantera den nya situationen 

Relationerna inom familjen förändras 

Söker förklaring och 

förståelse 

Hitta förklaring till insjuknande 

Behöver vila och stöd för att orka 

Viktigt att bli sedd i mötet med vården 

 

 

 

Känsla av kaos 

Mammor som drabbas av PPD kan uppleva förändringar i sitt känsloliv. Mammorna 

i studierna gav uttryck för ambivalenta känslor efter förlossningen och fann sig själva 

i en stormig känslovärld. De saknade sitt tidigare liv och sin tidigare identitet. 

 

Fylld av motstridiga känslor  

Edhborg et al. (2005) beskriver hur mammorna bland annat uppgav känslor som 

skuld, misslyckande, osäkerhet, ensamhet och förlust. Hall (2006) beskriver en 

känsla av att det inte fanns någon anledning att känna sig deprimerad eftersom de 

hade ett vackert och friskt barn, vilket gav upphov till skuldkänslor. Chan et al. 

(2002) beskriver att mammor även hade skuldkänslor över att de var oförmögna att 

ta hand om barnet. Barnet i sig kunde skapa ångest och deltagare upplevde känslor 

av skuld och skam om de inte kände kärlek till sitt barn (Røseth, Binder & Malt, 

2011; Edhborg et al., 2005). Ambivalenta känslor kring barnet upplevdes av flera 

mammor (Abrams & Curran, 2009; Chan et al., 2002). Chan et al. (2002) beskriver 

en känsla av att vara fångad i situationen och det var också vanligt att känna 

hopplöshet och hjälplöshet. I två studier (Dennis & Moloney, 2009; Abrams & 
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Curran, 2009) beskrev mammor att de hade självmordstankar. Mammorna kände sig 

ensamma och saknade någon att prata med (Gardner et al., 2014). Enligt Abrams och 

Curran (2009) uttrycktes en intensiv ledsamhet över att inte kunna utföra delar av 

föräldraskapet. 

 

I flera studier upplevde mammorna att de hade en brist på självkänsla och att deras 

självförtroende hade rasat (Buultjens & Liamputtong, 2007; Gardner et al., 2014; 

Lawler & Sinclair, 2003). En deltagare beskrev starka känslor av frustration när 

hennes partner lyckades lugna barnet bättre än hon själv kunde. Hon kände sig 

misslyckad som mamma, vilket ytterligare ökade känslan av alienation och osäkerhet 

när hon var med barnet (Røseth, Binder & Malt, 2011). I en studie av Gao et al. 

(2010) uppgav mammorna att upplevelsen av amning kunde ge känslan av 

misslyckande. Att inte kunna ge sitt barn tillräckligt med mat skapade känslor av 

ångest och skuld. Vissa upplevde smärtsamma känslor om de blev avvisade av sitt 

barn och många kände sig ensamma och bundna vid barnet (Edhborg et al., 2005).  

 

En känsla av isolering beskrivs av deltagarna i två studier (Buultjens & Liamputtong, 

2007; Abrams & Curran, 2009). Genom att undvika andra, försökte deltagarna 

skydda sig från ångest, skuld och skam, vilket ökade deras känslor av ensamhet. 

Deltagarna beskrev känslor av bortkoppling från världen, barnet och andra 

människor. Följaktligen var mammorna ambivalenta då de isolerade sig samtidigt 

som de ville initiera social kontakt (Røseth, Binder & Malt, 2011; Edhborg et al., 

2005). Några av mammorna rapporterade känslor av instängdhet och en önskan att 

fly uttrycktes (Dennis & Moloney, 2009).  

 

Lawler och Sinclair (2003) skriver att alla mammor upplevde känslor och beteenden 

som de beskrev som att befinna sig på botten, vilket upplevdes fysiskt, psykiskt, 

socialt och andligt. Deltagarna plågades av en smärtsam känsla av osäkerhet och 

ångest som påverkade dagliga aktiviteter (Røseth, Binder & Malt, 2011). I två studier 

beskrev deltagarna att de kändes svårt att berätta om sina känslor av rädsla att ingen 

skulle förstå dem (Hall, 2006; Dennis & Moloney, 2009). 
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Förlust av sitt gamla jag 

Edhborg et al. (2005) beskriver hur mammorna kände sig osynliga och att de hade 

förlorat sin autonoma identitet då de definierades enbart utifrån sin relation till 

barnet. Deltagarna uttryckte en förvåning och förvirring då de inte kände igen sig 

själva emotionellt (ibid). Mammor beskrev att de sörjde den person de varit och de 

saknade sitt tidigare liv (Gardner et al., 2014; Wittkowski et al., 2011). Efter 

förlossningen mötte deltagarna många förändringar i den värld de var vana vid och 

de upplevde att de hade förlorat kontrollen över sig själva (Chung-Hey et al., 2006; 

Lawler & Sinclair, 2003). Mammorna beskrev lidandet av PPD som något som helt 

omslöt dem och påverkade hela deras fullständiga väsen (Lawler & Sinclair, 2003). 

 

I Røseth, Binder och Malts (2011) studie beskriver mammor en känsla av att inte 

längre vara förmögen att lita på sitt eget omdöme. Andra uppgav känslor av att 

permanent leva i en overklig värld och att inte kunna återkomma till en känsla av 

normalitet igen. Chan et al. (2002) skriver hur mammorna hade en dålig självkänsla 

när det inte kunde utföra uppgifter som tidigare, de upplevde förlust och instängdhet 

i sin depression. De uttryckte vilsenhet och förlust av stöd från familj och vänner 

(Dennis & Moloney, 2009). Mammor beskrev hur de på jobbet fick bekräftelse, men 

ensamma hemma med barnen kände de sig förvirrade och upplevde en förlust av den 

tidigare yrkesidentiteten (Hanley & Long, 2006; Edhborg et al., 2005). Buultjens och 

Liamputtong (2007) visar att mammor som kom från goda socioekonomiska 

bakgrunder och hade högprofilerade jobb, tenderade att se moderskapet som mindre 

belönande än jobbet.  

 

Stor omställning 

Stor omställning för mammorna kunde innebära att fokus ändrades från sig själva 

till barnet. De hade förväntningar på moderskapet och var även oförberedda på sin 

nya roll. Mammorna kunde ha svårigheter att klara av moderskapet och hanterade 

det på olika sätt. På grund av sitt tillstånd påverkades relationer till både partner och 

familj.  

 

Barnet är alltid i fokus 

För de flesta deltagarna var tanken om att ha ett friskt barn deras första prioritet och 

den upptagenheten överskuggade andra aspekter av välmående enligt Hanley och 
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Long (2006). Røseth, Binder och Malt (2011) skriver att mammorna kände att deras 

psykologiska problem minskade deras förmåga att ordentligt kunna ta hand om och 

känna för barnet. Enligt Hall (2006) kände deltagarna en oro kring anknytningen till 

sitt barn. Deltagare uttryckte också förbittring över barnet och sådana känslor hjälpte 

sedan till att förstärka föreställningen om att vara en dålig mamma. Enligt Røseth, 

Binder och Malt (2011) upplevde mammorna skuld över missade möjligheter att 

älska och ta hand om barnet. De sörjde barnets förlust av en kärleksfull och vårdande 

mamma. 

 

Hall (2006) skriver att deltagarna inte uttryckte någon avsikt att fysiskt skada sina 

barn, men de rapporterade en rädsla för att de skulle kunna få en “knäpp” och då 

kunna skada dem. Det fanns även en rädsla för att de skulle orsaka psykisk skada hos 

sina barn. Även om många av mammorna hade uttryckt oro över sin förmåga att ta 

hand om barnet, uppgav ändå en del att de inte vågade överlåta det ansvaret till 

någon annan. Mammorna upplevde världen som hotande och farlig och de var rädda 

för barnets säkerhet (Abrams & Curran, 2009; Røseth, Binder & Malt, 2011). 

Edhborg et al. (2005) skriver att kärleken till barnet växte successivt när barnet 

började reagera, le och skratta. Enligt Gardner et al. (2014) var relationen en 

distraktion från smärtsamma känslor och barnets beteende och utveckling hjälpte 

dem att glömma sina egna känslor. För mammor som beskrev sig som isolerade var 

relationen till barnet positiv och de beskrev hur den relationen hjälpte dem att må 

bättre.       

 

Pressad av förväntningar 

Deltagarna ställde många krav på sig själva och kämpade med att klara sig på egen 

hand och inte visa svaghet. De kände sig pressade att acceptera idéen om att vara 

nöjd när de hade ett fint barn. Därför valde de att låtsas vara glada eller att inte tala 

om sina känslor. Deltagarna kände sig som en dålig mamma om de inte omedelbart 

var glada över det barnet (Edhborg et al., 2005). I en studie av Dennis och Moloney 

(2009) hade alla deltagare stött på myten om att övergången till mamma skulle vara 

lätt och blev det inte så, var det ett misslyckande från deras sida. Gao et al. (2010) 

beskriver att det var ett stort glapp mellan förväntningar och realitet. I ett flertal 

studier beskrev deltagare hur de inte hade förväntat sig att övergången till mamma 
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skulle vara svår (Dennis & Moloney, 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007; Gao et 

al., 2010; Lawler & Sinclair, 2003; Hanley & Long, 2006). 

 

Røseth, Binder och Malt (2011) skriver om att vara oförmögen att leva upp till de 

egna förväntningarna av kärlek och omvårdnad för barnet. Vidare resulterade det i 

att känna sig skyldig då moderskapet inte upplevdes som tillräckligt och man kände 

sig underlägsen andra. Trots desperat behov av hjälp för att ta hand om barnet, 

uppfattades hjälp av det slaget som ett misslyckande. Hall (2006) skriver att känslor 

kring att vara en dålig mamma verkade komma från deras uppfattning om hur andra 

människor såg dem. Mammorna kunde låta bli att berätta om de emotionella 

problemen då det fanns en rädsla för stigma (Gardner et al., 2014). Røseth, Binder 

och Malt (2011) skriver att i sociala situationer kunde en deltagare uppleva skam när 

barnet grät och hon kände sig totalt misslyckad i andra människor ögon. En 

deltagare strävade efter att kontrollera andras uppfattning om henne genom att visa 

upp sig själv som en god mor, hustru och kvinna. 

 

Oförberedd på att bli mamma 

Gao et al. (2010) beskriver hur mammorna uttryckte att de hade för lite kunskap och 

förmåga till att ta hand om ett barn. Enligt Chung-Hey et al. (2006) upplevde 

deltagarna att de inte hade tillräckligt med erfarenhet och stöd för att räkna ut de 

kriser som de skulle ställas inför efter förlossningen. Edhborg et al. (2005) skriver att 

några mammor saknade självförtroende till att vara ensamma med barnet och 

uttryckte känslor av osäkerhet och okunskap. 

 

Vissa deltagare oroade sig för hur de skulle klara av ett barn och kunna försörja det 

på grund av brist på inkomst. Andra deltagare tvekade både på sin förmåga och 

önskan att vara mamma (Abrams & Curran, 2009). Mammorna var överväldigade av 

kraven på moderskapet och kände att de inte kunde hantera det (Gao et al., 2010). 

Gardner et al. (2014) skriver att en deltagare beskrev sig så överväldigad att hon hade 

tankar på att skada sig själv. I två studier uppgav mammorna att moderskapet var 

fysiskt utmattande (Gao et al., 2010; Chung-Hey et al., 2006). Lawler och Sinclair 

(2003) skriver att alla deltagare uttryckte en överväldigande känsla av ansvar 

gentemot sina barn. I två studier var mammorna rädda för att de inte skulle kunna 

skydda sina barn (Røseth, Binder & Malt, 2011; Hall, 2006). Hall (2006) skriver hur 
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mammorna kände att de gjorde ett så dåligt jobb i att ta hand om sina barn att andra 

människor skulle kunna göra det bättre än dem. Enligt Røseth, Binder och Malt 

(2011) upplevde mammor en frånkoppling från sitt barn och kunde känslomässigt 

inte förstå att barnet var deras.  

  

Olika sätt att hantera den nya situationen 

Deltagarna kunde även vara ovilliga att prata om känslor då de upplevde att det 

bekräftade dem ännu mer (Edhborg et al., 2005). Deltagare beskrev hur det hjälpte 

att, genom att hålla sig upptagna och återgå till arbetet, hantera sina svåra känslor 

(Gardner et al., 2014; Chan et al., 2002). För att ta sig ur sin situation hittade 

mammor hjälp i sin inre styrka och vilja att deras liv skulle bli bättre (Gardner et al., 

2014). Chung-Hey et al. (2006) beskriver hur deltagare antog strategier för att 

komma in i sin nya roll. En vanlig metod var att ha samtal med sitt inre jag där de 

uppmuntrade sig själva att bli friska, misstro mot alla inklusive sin partner var även 

ett sätt att hantera osäkerhet. 

  

Flera studier beskriver självmord som enda utväg från lidande (Dennis & Moloney, 

2009; Chan et al., 2002; Røseth, Binder & Malt, 2011). Enbart självmordtankar i sig 

gjorde smärtan lättare att bära när vetskapen om att det fanns ett sätt att fly om allt 

annat skulle misslyckas (Røseth, Binder & Malt, 2011). Chan et al. (2002) beskriver 

även att mammor såg en utväg i att döda sitt barn. Hanley och Long (2006) skriver 

hur de flesta mammorna inledningsvis var i förnekelse över sitt tillstånd och hade 

svårt att erkänna det för sig själva. Mammor accepterade sjukdomsförklaringen av 

deras tillstånd då det annars inte fanns stöd att tillgå. Røseth, Binder och Malt (2011) 

skriver om hur mammorna försökte övertyga sig själva att deras oro för barnets 

säkerhet och omsorg var ett bevis på att de älskade sina barn, vilket lindrade lite av 

skulden och uppmuntrade dem att ta hand om barnen trots fatigue. 

 

Relationerna inom familjen förändras 

Majoriteten av deltagarna beskrevs enligt Chan et al. (2002) ha haft en försämring av 

förhållandet. Bland vissa deltagare ledde barnets födsel till oenighet i relationen. 

Edhborg et al. (2005) beskriver att deltagare uttryckte känslor av att vara tagen för 

given hemma. Deltagarna försökte förstå sin partners situation och de kämpade med 

att få relationen att fungera. Mammor beskrev hur de upplevde att partnern inte 
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förstod hur de kände sig och de upplevde att de inte fick något stöd (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Gardner et al., 2014; Chan et al., 2002). Gardner et al. (2014) 

beskriver däremot parrelationen som en källa till stöd och skydd från svåra känslor. 

Lawler och Sinclair (2003) skriver att det fanns en djup påverkan i relationen mellan 

mammorna och partnern. För vissa mammor var partnern den enda länken till den 

riktiga världen, medan andra kände förakt och att deras olycka berodde på partnern.  

 

I två studier beskrivs hur familjen var en källa till trygghet och att de kunde lugna 

deltagarna (Røseth, Binder & Malt, 2011; Lawler & Sinclair, 2003). Hanley och Long 

(2006) skriver att det fanns en tendens hos vissa mammor att vilja skydda familjen 

från känslornas intensitet. Några beskrev hur en del familjemedlemmar inte hade 

någon inblick i deras upplevelse och för en deltagare så tog hennes närmaste familj 

distans när hon fick diagnosen PPD (Lawler & Sinclair, 2003). 

 

Söker förklaring och förståelse 

Mammorna hade många olika tankar kring varför de insjuknat och teorierna 

varierade. Mammorna behövde tid för sig själva och hjälp från flera håll för att klara 

av moderskapet. För mammorna var behovet av vård stort och även om de behövde 

vård fanns en rädsla för vad den skulle innebära.  

 

Hitta förklaring till insjuknande 

Abrams och Curran (2009) beskriver hur deltagarnas upplevelse och förståelse av 

sina depressiva symptom var situationsbundna. Depressiva symptom som 

exempelvis isolering beskrevs utgå från finansiella och sociala omständigheter 

(Gardner et al., 2014; Abrams & Curran, 2009; Gao et al., 2010). Flera mammor 

lokaliserade urspunget till sina symptom till ambivalenta känslor inför barnet och 

oönskad graviditet (Abrams & Curran, 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007). Brist 

på assistans och materiella resurser vid barnskötsel, föräldraskapets krav, samt oro 

för barnets uppväxtmiljö beskrevs som orsaker till depressiva symptom. 

Problematiska relationer ansågs som möjlig orsak till PPD (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Abrams & Curran, 2009). Mammor ansåg att PPD berodde på 

den sociala situationen och att de saknade stöd i samhället (Gardner et al., 2014). 
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Behöver vila och stöd för att orka 

Enligt Abrams och Curran (2009) beskrevs en önskan om att få ett andrum från 

föräldraskapet, som deltagarna förknippade med jonglering av olika ansvar 

däribland omsorg av barnet. Chan et al. (2002) skriver hur deltagarna upplevde att 

det fanns oändligt med saker att göra och att barnet alltid grät. Enligt Edhborg et al. 

(2005) upplevde mammorna att de var ett tungt ansvar att vara själv med barnet och 

de längtade efter hjälp och vuxna att samtala med. Buultjens och Liamputtong 

(2007) skriver att det var tydligt att mammorna kände att de inte hade någon att 

vända sig till i svårigheter och framförallt när det gällde känslomässiga problem. De 

flesta deltagarna i studien hade en viss grad av socialt stöd, mest hittat i sin partner 

och familj.  

 

I ett flertal studier beskrev deltagare isolering och att de saknade stöd (Wittkowski et 

al., 2011; Gardner et al., 2014; Dennis & Moloney, 2009). I Dennis och Moloney 

(2009) studie beskrev en deltagare att familjen stöttade kvinnan i hennes depression 

genom att ta hand om hennes barn, men det kvinnan egentligen behövde var en 

annan sorts stöd. Røseth, Binder och Malt (2011) beskriver hur deltagarna ofta var 

oförmögna att använda stödet på ett positivt sätt och här var det en tvetydighet då 

deltagarna ändå behövde och ville ha hjälp från andra.  

 

Viktigt att bli sedd i mötet med vården 

I en studie av Gardner et al. (2014) beskrev mammorna hur de kände sig besvikna på 

professionella då deras behov inte möttes. Hall (2006) skriver om svårigheten att 

erkänna sin depression för vårdpersonal av rädsla för de uppfattade konsekvenserna. 

Deltagare trodde att de skulle bli antagna till en psykiatrisk enhet eller att barnet 

skulle tas ifrån dem. Mammorna hade en önskan om att de fått mer information och 

att någon lagt märke till hur dåligt de mådde (ibid.). Mammorna ansåg dock att de 

kunde få hjälp av att samtala med professionella (Gardner et al., 2014; Chan et al., 

2002). Hanley och Long (2006) beskriver hur deltagarna genom diagnostisering 

kände att de tryggt kunde få vara deprimerade; de var givna tillstånd att få vara 

sjuka. Lawler och Sinclair (2003) beskriver att det fanns en känsla bland deltagarna 

av att känna sig trygg och säker på sjukhuset, men även upplevelser av otrygga 

vårdmöten beskrevs. Möjligheten att bli diagnostiserad verkade som en vändpunkt 

för mammorna och att nå botten fick dem att söka hjälp och behandling. 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa mödrars upplevelser av PPD. Resultatet 

bestod av tre kategorier: Känsla av kaos, Stor omställning samt Söker förklaring 

och förståelse, med tillhörande underkategorier. Textförfattarna har från 

litteraturstudien valt att lyfta fram delar av resultatet. Mödrars upplevelser av PPD 

innebar känslor av kaos och med ansvar för ett nytt liv innebar det även en stor 

omställning. De behövde få stöd för att axla sin nya roll och där kunde vården vara en 

del i stödet. Mödrarna försökte även förstå varför de hade insjuknat. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på en stor omställning och ett bristande välmående hos deltagarna, 

varpå textförfattarna anser Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang 

(KASAM) vara relevant, då KASAM är en viktig del i vidmakthållandet av en persons 

position mellan polerna hälsa-ohälsa (Antonovsky, 2005, s. 42). KASAM innefattar 

komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Har en person hög 

KASAM anses personen också ha höga värden på komponenterna (Antonovsky, 

2005, s. 43). 

 

I resultatet framkom blandade känslor tiden efter förlossningen och en känsla av 

skuld för att man inte borde vara deprimerad. Här kan en parallell till komponenten 

begriplighet dras, då textförfattarna menar att deltagarna visade hur de hade en 

bristande begriplighet i den meningen att deras inre stimuli inte var förståeligt, jfr. 

Antonovsky (2005, s. 44). Antonovsky (2005, s. 201) menar även att en person med 

stark KASAM har förmågan att inte lägga skulden på sig själv i onödan, vilket 

deltagarna här visade en bristande förmåga till. Resultatet visar även på ambivalenta 

känslor och det beskrevs hur deltagare kände sig fångade i situationen. Även 

Amankwaa (2003) beskriver att deltagare kände sig fångade. Utifrån resultaten kan 

slutsatsen dras att det är av vikt att som sjuksköterska vara medveten om de många 

känslor deltagarna bär på. På så vis kan sjuksköterskan med hjälp av samtal ge stöd 

åt mammorna så att de inte ska känna skuld för sina känslor.  

 

I resultatet uppdagades att många upplevde att de förlorat sin identitet, de saknade 

personen de varit och sitt tidigare liv. Även Feeley och Bell (2015) beskriver hur 

deltagare upplevde en förlust av sin identitet och svårigheter att hantera 
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förändringen. Antonovsky (2005, s. 187) menar att en person med stark KASAM kan 

vidga gränserna för vad den anser vara meningsfullt. Fastän det skett förändringar i 

deltagarnas liv, kunde möjligen en stark KASAM ha hjälpt dem att lättare hantera 

den nya situationen där även barnet var en del av deras nya jag. Från resultatet kan 

slutsatsen dras att förståelsen för att mammorna kan känna en vilsenhet, inte bara i 

situationen utan även i sig själva, är av vikt för sjuksköterskan då omvårdnaden bör 

utgå från att försöka hjälpa mammorna att höja sin KASAM. Bland annat genom att 

förmedla kunskapen om PPD till mammorna så att det blir mer begripligt och hjälpa 

dem finna en mening i den nya situationen. 

 

Resultatet visade att PPD fanns bland både individer med goda och svaga 

socioekonomiska bakgrunder och de hade ofta liknande upplevelser av sjukdomen, 

men en aspekt av klasskillnad visade sig i synen på moderskapet och vilken börda det 

kunde bidra till. I resultatet beskrevs hur deltagare från goda socioekonomiska 

bakgrunder upplevde moderskapet mindre belönande, medan deltagare med svag 

socioekonomisk ställning upplevde oro för hur de ens skulle kunna försörja sina 

barn. Textförfattarna tänker att PPD i sig, utifrån vad resultatet beskriver, är en svår 

sjukdom att leva med oavsett inkomst, men att behöva oroa sig för hur man ska 

försörja sitt barn måste vara en ytterligare börda för en redan utsatt människa. Att 

fokusera på sig själv och att bli frisk kanske inte blir ens första prioritet och det bör 

vara något vården har en medvetenhet kring för att möjliggöra en chans till 

tillfrisknande. 

 

I resultatet beskrevs det hur kärleken till barnet växte vid respons och relationen i sig 

hjälpte deltagarna att må bättre. Antonovsky (2005, s. 46) menar att meningsfullhet 

innebär att livet har en känslomässig mening och avgör huruvida de problem man 

ställs inför är värda sitt engagemang. Deltagarnas beskrivning av relationen till sina 

barn tolkas av textförfattarna som en del i skapandet av meningsfullhet, då den kan 

ha bidragit till känslor av välmående och kanske hjälpt deltagarna att möta 

svårigheter. Däremot upplevde deltagare i Becks (1996) studie att deras lidande 

genom PPD gjorde att de inte ens ville interagera med barnet. Sjuksköterskan bör 

vara medveten om att alla mammor inte känner omedelbar kärlek till sitt barn, men 

kan försöka arbeta för att stärka relationen mellan mamman och barnet, då det kan 

bli en viktig del i mammans upplevelse av meningsfullhet samt coping med PPD.  
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I resultatet synliggörs emellertid även en rädsla att oavsiktligt skada sitt barn. 

Oliveira Santos, Sandelowski och Gualdas (2014) studie styrker det och Beck (1996) 

fann att deltagarna var rädda att få ett vredesutbrott i sådan grad att de skulle kunna 

åsamka barnet skada. En slutsats som kan dras är att det är en fråga som är viktig att 

lyfta för sjuksköterskan, trots att den kan tänkas vara känslig, då det kan finnas en 

risk att barnet faktiskt kan komma till skada. 

 

Det framkom i resultatet att deltagarna låtsades vara glada på grund av 

förväntningar från omgivningen och de beskrev sitt moderskap som otillräckligt. I en 

studie av Patel et al. (2013) beskrevs hur deltagare inte ansåg sig vara tillräckligt bra 

mödrar och de relaterade sin depression till egenskaper i sin personlighet. I Becks 

(1996) studie uppfattade deltagare sig som de värsta mammorna i världen. De var 

fyllda med smärta och skuld över att de inte älskade sina barn som de trodde att de 

borde. Det beskrevs i resultatet även försök att kontrollera andras uppfattning, 

genom att visa upp en bild av att vara en god mor. Amankwaa (2003) beskriver att 

deltagarna tycktes slitas mellan vilka de trodde att de skulle vara och vilka de 

egentligen var. 

 

Resultatet visade även hur föreställningar om att vara en dålig mamma grundade sig 

i hur andra uppfattade en, och på grund av rädsla för stigma lät mammor bli att 

berätta hur de kände. I Amankwaas (2003) studie resonerade deltagare på liknande 

sätt. Det verkade som om de inte ville avslöja sina tankar för andra eftersom de var 

rädda och generade över att ha en psykisk sjukdom. Textförfattarna anser att det är 

anmärkningsvärt att deltagarna, trots sjukdom, pressar sig för att uppfylla 

förväntningarna på dem och för att kunna anse sig vara en ”god mor”. Vidare kan det 

vara en fråga om genus och de förväntningar kvinnor har på sig i samhället, som kan 

influera deras egna tankar kring hur de bör bete sig. Sjuksköterskan bör känna till 

problematiken kring förväntningarna på vad som anses vara ett ”gott moderskap” 

och bör arbeta utifrån den enskilda individen då moderskapet kan se olika ut. För 

omvårdnaden i stort är det av vikt att ha en medvetenhet om det stigma som upplevs 

och uppmärksamma situationer där hjälp behövs, men inte efterfrågas. 

 

Resultatet visade på olika anledningar till symptom för PPD såsom ambivalenta 

känslor inför barnet och kraven på föräldraskap. I Feeley och Bells (2015) studie 
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ansågs symptomen bero på föräldraskapets krav, men även den svåra övergången 

samt önskan om att vara en “god mor”. I resultatet framkom även problematiska 

relationer som anledning till symptom, vilket O’Mahony och Donnelly (2013) 

bekräftar. Resultatet visar även att deltagare ansåg att symptomen berodde på den 

sociala situationen och avsaknaden av stöd i samhället. Feeley och Bell (2015) stödjer 

det men beskriver vidare hur symptomen också berodde på fysiska problem från 

förlossningen, sömnbrist och fatigue. I och med att resultatet visar på flertalet 

bakomliggande orsaker till PPD kan slutsatsen dras att vårdpersonal måste vara 

lyhörda för varje mammas unika problem, symptom och situation.  

 

Resultatet synliggör en upplevd avsaknad av kunskap inom vården, men även hur 

samtal med vårdpersonal kunde vara hjälpande. Deltagare kunde emellertid känna 

sig besvikna på vårdpersonal då behoven inte möttes. Det beskriver även Foulkes 

(2011) och deltagarna i den studien upplevde att symptomen gick obemärkt förbi, 

trots kontakter med vården. Antonovsky (2005, s. 45) talar om hanterbarhet i 

relation till vilka resurser man har att tillgå. Resultatet visar hur deltagarna var i 

behov av stöd från sjukvården. Sjukvården kunde vara en tillgång men ibland var 

stödet otillräckligt. Antonovsky (2005, s. 45) menar att resurser kan vara något man 

själv besitter, eller något som kontrolleras av andra som t.ex. sjukvården (ibid.). 

Sjuksköterskan utgör ett viktigt stöd och kan skapa hanterbarhet genom att 

tillhandahålla de resurser som finns. Slutsats kan även vara att sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal behöver mer kunskap för att bättre kunna bemöta och upptäcka 

kvinnor med PPD.  

 

I resultatet framkom att få diagnosen PPD som något positivt som legitimerade 

deltagarnas depression. Patel et al. (2013) beskriver däremot att vissa deltagare 

upplevde en lättnad av att få diagnosen medan andra uttryckte farhågor för 

stigmatisering. Det upplevda stigmat försvårade även för dem att acceptera sin 

sjukdom. Insikten om att diagnostiseringen både kan upplevas som underlättande 

men på samma gång stigmatiserande, är betydelsefull för sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal för att det bidrar med en förståelse för vad dessa mammor genomgår. 

  

 



 

20 
 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa mödrars upplevelser av PPD. Studien besvarade syftet 

och ordvalen “att belysa” användes då det ansågs vara den rimligaste formuleringen 

för att förstå mödrars upplevelser av PPD, jfr. Friberg (2012, s. 43). En kvalitativ 

ansats användes för att besvara syftet på studien då den var bäst lämpad att förklara 

patienters upplevelser (jfr. Segesten, 2014, s. 99). Textförfattarna anser därför att de 

genom att ha använt den mest lämpade metoden har stärkt trovärdigheten i 

litteraturstudien.  

 

För att öka trovärdigheten, användes databaser som är informationskällor 

undersökta av fackkunniga och där dokumenten är kvalitetsgranskade (jfr. Östlund, 

2012, s. 63). De tre databaserna som användes var CINAHL, Pubmed och 

PsycINFO®. CINAHL och Pubmed användes då de enligt Polit och Beck (2013, s. 

120-122) innehåller skrifter rörande omvårdnad. PsycINFO® användes då den 

innehåller psykologiforskning i ämnet omvårdnad (jfr. Forsberg & Wengström, 2013, 

s. 77). Då textförfattarnas kunskap om artikelsökningen är något begränsad kan det 

påverkat utgången av artikelsökningen och bidragit till försämrad trovärdighet. 

 

Artiklarna i litteraturstudiens årsspann var mellan år 2000-2015. Majoriteten av 

artiklarna (10) var från år 2006 och framåt. Enligt Östlund (2012, s. 74) kan det vara 

av vikt att göra en avgränsning mot nyare vetenskapligt material om man inte 

behöver äldre material. Textförfattarna resonerade att upplevelsen av PPD är 

personlig och därför kunde ett spann på femton år användas. Samtidigt hade äldre 

studier kanske kunnat bidra med en bredare bild och nyare en mer aktuell bild av 

PPD idag. Textförfattarnas tidsavgränsing kan alltså ha haft en negativ inverkan på 

litteraturstudiens trovärdighet.  

 

Inklusionskriterierna innefattade bland annat att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Eftersom textförfattarna har översatt artiklarna från engelska till svenska 

finns en risk för tolkningsfel då textförfattarnas modersmål är svenska, men vid 

eventuella tveksamheter användes engelskordbok. Samtliga artiklar var peer-

reviewed, vilket innebär att de är granskade och håller en god vetenskaplig standard 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 73), och det kan ha bidragit till mer tillförlitlighet i 

resultatet.  
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Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes med hjälp av SBU:s mall “Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelse” 

och kategoriserades i låg, medelhög och hög kvalité. Mallen upplevdes dock som svår 

att använda då den slutgiltiga bedömningen delvis upplevdes subjektiv, eftersom det 

var upp till textförfattarna att avgöra vilken kvalité artikeln höll. Det kan därför ha 

bidragit till en minskad trovärdighet. Sexton artiklar kvalitetsgranskades varav 

tretton artiklar kvarstod i litteraturstudiens resultat och de var av medelhög och hög 

kvalité, vilket kan ha bidragit till en högre tillförlitlighet. Fler artiklar kunde kanske 

gett ett mer trovärdigt resultat, men textförfattarna ansåg att tretton artiklar gav 

tillräckligt stor trovärdighet på grund av kvalitén och då de svarade mot 

litteraturstudiens syfte. En artikel hade dock två syften (se tabell 2, bilaga 2) varav 

det ena syftet stämde överens med litteraturstudiens och textförfattarna valde att 

använda sig av artikeln då artikelns resultat gynnade litteraturstudien.  

 

I litteraturstudiens resultat var sju artiklar från Europa; en från England, två från 

Storbritannien, en från Irland, en från Wales, en från Norge och en från Sverige. Av 

resterande artiklar kommer två från USA, en från Australien, en från Taiwan och två 

från Kina. Att artiklarna i litteraturstudien kommer från olika delar av världen kan 

innebära kulturella och religiösa skillnader, olika levnadsförhållanden och 

varierande förutsättningar för vård. Det i sin tur kan ha påverkat resultatet i 

litteraturstudien, men textförfattarna tänker att det även kan ge en större 

trovärdighet i resultatet om kvinnor över hela världen har liknande upplevelser av 

PPD, jfr. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 110). Ytterligare inkludering från 

andra länder hade eventuellt kunnat ge ett bredare och mer trovärdigt resultat. 

Textförfattarna tror dock att resultatet i litteraturstudien kan vara överförbart i vissa 

avseenden då en personlig upplevelse kan vara liknande för flera individer. Däremot 

tror textförfattarna att bland annat kulturella skillnader kan ha en inverkan på 

upplevelsen av sjukdomen, vilket kan ha minskat överförbarheten. Dock menar Polit 

och Beck (2013, s. 75) att mängden beskrivande data från olika miljöer kan främja 

överförbarhet. 

 

Analysprocessen var omfattande och textförfattarna läste samtliga artiklar många 

gånger var för sig (jfr. Friberg, 2012, s. 127) och dokumenterade det som ansågs vara 

av vikt i ett dokument. Tanken var att få en djupare förståelse för artiklarnas resultat 
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och båda textförfattarna läste alla artiklar i ett försök att säkra att allt viktigt material 

kom med, jfr. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 93), vilket kan ha bidragit till 

ett mer tillförlitligt resultat. Vidare i analysprocessen skedde allt i dialog mellan 

textförfattarna och arbetet gick mellan del till helhet, för att försäkra sig om att inga 

egna tolkningar gjordes av resultatet (jfr. Friberg, 2012, s. 127). Det kan ha bidragit 

till ett resultat med högre trovärdighet. Dock finns det alltid en risk att egna 

tolkningar görs och att resultatet kan innehålla felaktigheter. Textförfattarna var 

oerfarna i att analysera material och under arbetets gång fanns risk att fel uppstod, 

vilket kan ha påverkat trovärdigheten i resultatet. 

 

Allt som rörde litteraturstudiens syfte inkluderades i resultatet. Artiklarna i 

litteraturstudien är granskade, svarar mot syftet, håller en medelhög till hög kvalité 

och är noggrant analyserade. I och med det anser textförfattarna att resultatet är 

relevant.   

 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat var godkända av antingen en 

etikkommitté (12) eller godkända av sjukhuset där studien hade genomförts (1). Det 

innebär att artiklarna i litteraturstudien granskats för säkerställande av ett etiskt 

förhållningssätt. Olsson och Sörensen (2011, s. 86) skriver: 

 

 “Forskningen måste kunna motiveras av en fördelaktig risk- och 

vinstbedömning”.  

 

Textförfattarna resonerade att det utgjorde en god etisk grund för litteraturstudien.  

Däremot hade ett mer utförligt etiskt resonemang från artikelförfattarna varit att 

föredra, då det är en utsatt grupp som studerats. 

 

I en majoritet av artiklarna (11 av 13 artiklar) framkom det att deltagarna gett sitt 

samtycke till att delta. Olsson och Sörensen (2011, s. 85) skriver att deltagare har rätt 

att avgöra om de vill delta i en undersökning. Information om studiens syfte uppgav 

en majoritet av artiklarna (7 av 13 artiklar) att de givit deltagarna, vilket är av vikt för 

att deltagarna ska kunna ta ett grundat beslut, jfr. Olsson och Sörensen (2011, s. 84-

85). Textförfattarna anser att det hade varit till godo för litteraturstudien om 
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samtliga artiklar hade haft tydliga klargörande för att det inte skulle finnas några 

tvivel om att deltagandet var frivilligt och att de fått den information de hade rätt till 

(jfr. Olsson & Sörensen, 2011, s. 84-85). I samtliga artiklar har anonymitet och/eller 

konfidentialitet använts. Olsson och Sörensen (2011, s. 78-79) skriver hur 

konfidentialitet innebär en säkerhet för de medverkande i ett forskningsprojekt. 

Anonymitet är viktigt för att avidentifiera medverkande så att ingen ska kunna 

urskilja enskilda individer. 

 

I en studie fick deltagare kompensation för sitt medverkande vilket textförfattarna 

tror kan utgöra en risk att deltagare med ekonomiska svårigheter inte deltar frivilligt 

på samma villkor. I fyra av tretton artiklar är bortfall inte beskrivet och enligt Olsson 

och Sörensen (2011, s. 154) är det av vikt att klargöra hur bortfallet påverkat 

resultatet. Det kan ha inneburit en brist i litteraturstudiens resultat då 

textförfattarna inte hade tillgång till den informationen. I studierna framkom det att 

skattningen av PPD utförts med olika instrument och kriterier för vad som bedöms 

som PPD och möjligtvis innebär det en påverkan på litteraturstudiens resultat.  

Textförfattarna har tagit med all data som motsvarar litteraturstudiens syfte och har 

haft ett neutralt förhållningssätt till artiklarnas resultat för att inte lägga in 

värderingar och tolka resultatet felaktigt. Textförfattarna hade ingen förförståelse för 

ämnet och har förutsättningslöst tolkat resultaten, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013, s. 144) är av godo, då förförståelse kan påverka forskarens 

tolkning. Vid oenighet i tolkande av resultat har textförfattarna fört diskussioner 

med varandra och tillsammans med handledare.  

 

Textförfattarna anser sammanfattningsvis att de följt en god forskningssed genom att 

de under hela arbetets gång hållit en neutral ställning till resultatet, använt sig av 

etiskt godkända studier och visat på brister i både det egna och andras arbete i 

förhållande till forskningsetik.  

 

Konklusion  

Resultatet i litteraturstudien visade att mammor med PPD upplevde svårigheter i 

övergången till att bli mamma och den kantades av många känslor. 

Sammanfattningsvis är upplevelsen av PPD både svår och komplicerad. 

Komplexiteten visade sig bland annat genom att det fanns en påverkan på hela 
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familjen. Omständigheterna kring sjukdomen är exceptionella då det finns 

förväntningar på vad mammorna ska känna. Den tid som kanske borde vara den 

lyckligaste tiden i livet kan med sjukdomen istället bli en mörk tid. Föräldraskapet 

kan innebära en stor förändring, och kombinerat med PPD kan konsekvensen bli att 

istället för att glädjas åt livet så vill man släcka det.  

 

Vården har en viktig roll i att upptäcka mammor med PPD och ge dem den vård de 

behöver. För ämnet omvårdnad är det viktigt att arbeta med att normalisera PPD så 

att mammor ska våga söka hjälp. Slutsatser att dra för det kliniska arbetet är vikten 

av information och av att fånga upp mammorna tidigare så att de får vård innan de 

nått botten. Sjuksköterskans förståelse för denna komplexa sjukdom är av stor vikt 

för att kunna ge den omvårdnad som kvinnorna behöver då många kvinnor lider i det 

tysta.  

 

Vidare forskning i ämnet behövs och textförfattarna vill lyfta fram mer forskning i 

Sverige på området i stort, då de inte upplever det tillräckligt väl utforskat. Även 

forskning kring partnerns upplevelse av sin respektives PPD eller sin egen depression 

efter att ha blivit förälder behövs, då PPD drabbar hela familjer och det är vanligt att 

även partnern hamnar i en depression. Ytterligare en studie som följer mammorna 

och deras barn på längre sikt vore av intresse för att se hur PPD påverkar relationen 

längre fram i tiden.   
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metod. 

Kvalitativ analys 
genomfördes för 

att identifiera 
teman och 
övergripande 
mönster. 
Etiskt godkänd. 

Resultaten 
indikerar att tiden 
efter 
förlossningen var 
en resa där 

kvinnorna 
genomgick många 

känslor och 
upplevelser, vilka 
slutligen 
resulterade i att 
bli mamma.  
Fyra teman som 

framkom som 
beskrivs: (1) 
ingen aning om 

att det skulle 
hända mig, (2) 
förlora sig själv, 
(3) jobbig 

situation och (4) 
arbeta igenom 
depressionen. Det 
övergripande 
mönstret: ”att 
välja att vara 
mamma”.  

 

Medelhög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Edhborg, M., 
Friberg, M., 
Lundh, W. 
och 
Widström, A., 

2005, 
Sverige. 

 

Struggling 
with life: 
narratives 
from women 
with signs of 

postpartum 
depression. 

Att undersöka och 
beskriva hur svenska 
kvinnor med tecken på 
PPD två månader efter 
födseln upplevde de första 

månaderna med barnet.  

22 kvinnor som visade 
tecken på PPD EPDS ≥ 10) 
deltog i studien, i snitt 80 
dagar efter förlossningen. 
Förutom de kvinnor som 

deltog var det 10-11 
kvinnor som aldrig 

kontaktades, tre gick inte 
att nå och 12 valde att 
inte delta.   
 

Kvalitativ studie med 
grounded theory. 
Intervjuerna utfördes i 
kvinnornas hem. 
Intervjuerna var löst 

strukturerade med en lista 
av ämnen som skulle täckas: 

upplevelsen på 
förlossningsavdelningen, 
amning, att komma hem, 
barnets beteende, relationen 
till partnern, och ev. andra 
barn i familjen samt socialt 

stöd. 
Intervjun började med att 
kvinnorna fick berätta om 

deras upplevelse sedan 
barnet fötts och avslutades 
med att de fick fylla i ifall 
det skulle vara så att 

intervjuaren inte frågat 
något så att kvinnorna skulle 
reflektera en gång till. 
Etiskt godkänd.  

Resultaten av 
studien visade att 
kvinnorna 
kämpade med 
dem själva, deras 

barn och deras 
partner. De 

uttryckte känslor 
av förlust kring 
vem de tidigare 
varit, de kände 
sig 
översvämmade 

av allt ansvar för 
barnet och 
kämpade med 

känslor som 
övergivenhet och 
oro. De kände sig 
ofta som dåliga 

mammor och 
kvinnorna talade 
motvilligt om 
deras känslor och 
ansåg att deras 
symtom på 
depression inte 

berodde på 
sjukdom utan på 
en svaghet hos 
dem själva.  
 

Hög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Gao, L., Chan, 
SW., You, L. 
och Li, X., 
2010, Kina. 

Experiences of 
postpartum 
depression 
among first-time 
mothers in 

mainland China. 

Beskriva upplevelsen av 
PPD bland 
förstagångsmammor i 
Fastlandskina. 

15 kvinnor som hade 
EPDS ≥ 13 poäng 6 
veckor efter 
förlossningen deltog i 
studien. Kvinnorna var 

över 18 år, 
förstagångsmammor och 

6-8 veckor efter 
förlossningen. Tre 
kvinnor som blev 
tillfrågade valde att inte 
delta i studien. 

Kvalitativ studie 
med 
djupintervjuer 
baserad på en 
intervjuguide. 

En av forskarna 
som var 

barnmorska 
utförde 
intervjuerna. 
Deltagarna 
ombads berätta 
om perioden efter 

deras förlossning 
(upplevelsen och 
faktorer relaterat 

till dessa).  
Etiskt godkänd.  

Kvinnorna kände 
sig fysiskt och 
emotionellt trötta. 
De upplevde sig 
som 

inkompetenta, 
dåliga mammor 

och kände sig 
därför 
misslyckade. Tre 
teman 
identifierades 
genom analysen:  

(1) känna sig 
uttömd, (2) att 
uppleva sig själv 

som misslyckad 
och (3) ej i 
harmoni.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. 

Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Gardner, PL., 
Bunton, P., 
Edge, D. och 
Wittkowski, A, 
2014, 

Storbritannien. 

The 
experience 
of postnatal 
depression 
in West 

African 
mothers 

living in the 
United 
Kingdom: a 
qualitative 
study. 

 

Att förbättra förståelsen 
för PPD hos 
västafrikanska kvinnor 
boende i Storbritannien, 
och deras upplevelser.  

Sex västafrikanska 
kvinnor (Nigeria = 
3, Ghana = 3), som 
upplevde 
nedstämdhet under 

den postnatala  
perioden. Kvinnorna 

var 22-36 år. 
Inklusionskriterier 
var (1) 18 år eller 
äldre, (2) anser sig 
vara av svart 
västafrikanskt 

ursprung (3) att 
kunna förstå och 
tala engelska, (4) 

ha haft en bebis de 
senaste 24 
månaderna och (5) 
med ett resultat på 

10 eller mer på 
EPDS. 
Bortfall inte 
beskrivet. 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer och tolkande 
fenomenologisk analys 
som utfördes av en och 

samma forskare. 
Intervjumodellen 

baserades på en pilotstudie 
med en västafrikansk 
kvinna med PPD.  
Den omfattade fyra 
huvudområden: (1) 
förståelse av erfarenhet 

och kulturella 
beskrivningar av 
erfarenhet, (2) stöd efter 

förlossningen, (3) känslor 
gentemot sig själv och 
andra och (4) faktorer som 
ledde till upplevelser. 

Frågorna var öppna för att 
uppmuntra mammor att 
utveckla och utarbeta sina 
erfarenheter. 
Etiskt godkänd. 
 

Kvinnor uppvisade 
symptom på PPD men 
ansåg inte att det var en 
sjukdom. De upplevde 
att PPD och ångest 

berodde på social stress. 
Deltagarna uppgav att 

deras kulturella 
bakgrund gjorde det 
svårt att samtala om 
känslor av depression 
vilket gjorde att de inte 
sökte hjälp. 

Fem övergripande teman 
framkom: (1) sätt att 
uppfatta PPD, (2) 

isolering, (3) förlust av 
identitet, (4) problem 
med förtroende och (5) 
relationer som en 

skyddande faktor.  

Medelhög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Hall, P., 2006, 
England. 

Mothers’ experiences 
of postnatal 
depression: an 
interpretative 
phenomenological 

analysis.  

 

Att undersöka 
tankar och 
känslor hos 
mödrar som haft 
PPD för att främja 

förståelse för 
tillståndet. 

10 kvinnor som 
upplevt PPD med 
försämrad daglig 
funktion och som 
hade EPDS ≥ 12 vid 

två sammanhängande 
tillfällen deltog i 

studien. Inget 
bortfall.  

Kvalitativ studie 
med 
ostrukturerade 
intervjuer utan 
intervjuguide. 

Kvinnorna ombads 
att berätta om 

deras upplevelse 
av PPD för att 
uttrycka deras syn 
och åsikter så 
detaljerat som 
möjligt.  

Etiskt godkänd.  

Resultatet visade 
teman som 
innefattade bland 
annat: svårigheter 
som är 

förknippade med 
att informera 

andra om sina 
tankar och 
känslor, 
förväntningar på 
moderskap, 
föreställningar 

kring att vara en 
dålig mamma och 
frågor kring 

anknytning.  
 

Medelhög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Hanley, J. och 
Long, B., 2006, 
Wales. 
 

A study of Welsh 
mothers' 
experiences of 
postnatal 
depression. 

 

Att undersöka 
erfarenheterna 
från walesiska 
kvinnor som 
diagnostiserats 

med PPD och 
ifrågasätta 

huruvida PPD är 
förbestämt pga. 
kvinnans sociala 
bakgrund. 

10 kvinnor som 
hade ett eller flera 
barn valdes ut 
ifrån 30 kvinnor 
som hade PPD 

(EPDS ≥ 12). De 
flesta kom från en 

lägre 
socioekonomisk 
klass. Kvinnorna 
var i åldrarna 17-
33 år. Fyra valde 
att inte delta och 

en hoppade av 
studien. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
frågeformulär för 
att klargöra 

kvinnornas tankar 
och känslor. 

Intervjun innehöll 
ämnen som: 
kvinnornas tidigare 
obstetriska 
bakgrund, 
familjestruktur, 

socioekonomisk 
historia och 
erfarenheter kring 

både deras intima 
och sociala 
relationer.  
Etiskt godkänd. 

 

Resultaten visade på att 
kvinnorna hade lite 
kunskap om PPD innan 
graviditeten och var till 
en början tveksamma till 

att tala om sina känslor. 
De behövde av 

ekonomiska skäl gå 
tillbaka till sina arbeten 
vilket gjorde att de fick 
lite tid till barn och 
familj. De tog hjälp av 
bl.a. sociala tjänster och 

frivillighetsorganisationer 
när det behövdes.  

Medelhög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Lawler, D. och 
Sinclair, M., 
2003, Irland. 

Grieving for my 
former self: a 
phenomenological 
hermeneutical study 
of women’s lived 

experience of 
postnatal depression. 

 

Att skapa en djupare insikt 
om kvinnors upplevelse av 
PPD och beskriva 
sjukdomen utifrån 
patientens perspektiv. 

Sju kvinnor som fått 
diagnosen PPD deltog i 
studien. De rekryterades 
via en stödgrupp för PPD. 
Fem av kvinnorna var 

mellan 21 och 30 år, 
resterande mellan 31 och 

40 år.  
Inget bortfall. 

En kvalitativ 
studie med en 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod användes 

för att beskriva 
kvinnors 

upplevelse av 
PPD. Djupa, 
ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Etiskt godkänd. 

 

Alla kvinnor 
upplevde en 
förlust av deras 
jag. De beskrev 
deras trasighet 

och sorg, då de 
kämpat med att 

bli tillfreds med 
deras nya bild 
av dem själva 
och deras nya 
roll som 
mamma. Efter 

att upplevt en 
”cykel av sorg” 
kunde de 

acceptera deras 
nya jag och nya 
roll som 
mamma. 

Kvinnorna 
kunde acceptera 
upplevelserna 
som normala 
tillslut men 
kände att de 
behövde 

uppleva död av 
deras gamla jag 
för att kunna ge 
liv till deras nya 
jag.  
 

Medelhög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Røseth, I., 
Binder, PE. och 
Malt, UF., 
2011, Norge. 

Two ways of 
living through 
postpartum 
depression. 

Att identifiera och beskriva 
den väsentliga strukturen i 
upplevelsen av PPD. 
 

Fyra kvinnor deltog i 
studien. Ett urval 
gjordes dels från en 
större undersökning i 
Norge där mödrar med 

EPDS ≥ 13 och efter 
ytterligare bedömning 

via telefon valdes ut. 
Det gjordes även ett 
osystematiskt urval 
från två olika 
psykiatriska 
öppenvårdsenheter. 

Kvinnornas depression 
hade utvecklats tre 
veckor efter födseln.  

Kvinnorna var 24-40 
år.  
Bortfall inte beskrivet. 

Kvalitativ studie. 
En beskrivande 
fenomenologisk 
metod med 
djupintervjuer. 

Etiskt godkänd. 

I resultaten fann 
man två viktiga 
strukturer av 
PPD. Den första 
strukturen 

beskriver hur 
mamman kastas 

in i en hotande, 
farlig värld som 
hindrar henne 
från att närma 
sig sitt barn. Den 
andra strukturen 

beskriver 
plötsliga 
intensiva känslor 

av utanförskap 
från 
jaget, barnet, 
och från den 

sociala och 
materiella 
världen. 
Mamman kände 
inte längre att 
hon fanns som 
sig själv i 

världen. 
 

Medelhög 
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Wittkowski, A., 
Zumla, A., 
Glendenning, S. 
och Fox, J.R.E., 
2011, 

Storbritannien. 
 

The experience of 
postnatal 
depression in 
South Asian 
mothers living in 

Great Britain: a 
qualitative study. 

Att undersöka vad PPD 
innebär. 

10 kvinnor som 
beskrev sig själva 
som sydasiatiska 
med diagnosen 
PPD deltog i 

studien. 
Kvinnorna hade 

12 eller mer på 
EPDS. Ett 
kriterium var att 
de talade 
engelska. 
Kvinnorna var 

över 18 år. Fem 
blev tillfrågade 
men valde att 

inte delta i 
studien. 
 

En kvalitativ 
studie med 
grounded theory, 
med öppna, breda 
frågor där 

intervjuaren lät 
deltagaren leda 

samtalet och 
uppmuntrade 
deltagaren att 
vara expert på 
området i fråga. 
Etiskt godkänd. 

Resultaten visade 
att kvinnornas 
upplevelse av PPD 
var både dynamisk 
och komplex. Tre 

kärnkategorier 
visades från 

analysen: (1) 
internaliserad 
olycka, (2) andra 
kommer döma mig 
och jag känner 
mig ensam och (3) 

jag samtalar med 
vårdpersonalen 
och de förstår mig 

inte.  

Medelhög 

 

 

 

 

  

  

 


