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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Postpartumdepression [PPD] drabbar årligen cirka 8–15 % av alla mödrar och 
6,3 % av alla fäder i Sverige. Till följd av föräldrars PPD kan barn ta skada både fysiskt och 
psykiskt samt att depressionen även kan innebära en fara för föräldrarnas liv. 
Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser i samband med PPD. 
Metod: Metoden som tillämpades var Noblit och Hare’s (1988) metaetnografi där 18 artiklar 
med kvalitativ design analyserades och syntetiserades. 
Resultat: Föräldrars upplevelser i samband med PPD kunde beskrivas i följande fyra teman: 
Överväldigad av känslor, Tvivel på sig själv, Avståndstagande samt Behov av stöd och hjälp. 
Resultatet indikerar att föräldrar upplever ett stort lidande i samband med PPD, då de 
upplever främmande tankar bland annat på att skada sig själv eller barnet. Vidare visar 
resultatet en stark vilja av att få hjälp och komma tillbaka till livet. Efter att temana 
framkommit skapades en övergripande metafor: Att vilja leva, inte bara överleva, som likt ett 
paraply kunde spänna över alla fyra teman. 
Slutsats: Föräldrar upplevde ett stort lidande i samband med PPD samt förlust av identitet 
och kontroll över sitt liv. Tankar på att skada barnet och avsluta sitt eget liv kan leda till en 
kamp för överlevnad. Bristfällig tillit och kommunikation samt otillräcklig information 
ansågs vara ett hinder för en god kontakt med BHV-sjuksköterskan. 
 
Nyckelord: barnhälsovårdssjuksköterska, föräldrar, metasyntes, postpartumdepression, 

upplevelser. 
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Inledning 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014) drabbas 8–15 % 

av alla nyblivna mödrar i Sverige av PPD under de första månaderna efter förlossningen 

vilket motsvarar i snitt var tionde kvinna. Studier har även visat att 6,3 % av fäderna drabbas 

av PPD i samband med att barnet fötts (Massoudi, Hwang & Wickberg, 2013). PPD i 

samband med barnets födsel kan orsaka att den nyblivna föräldern blir 

personlighetsförändrad och inte längre kapabel till att ta hand om sitt barn på ett säkert sätt 

(Korhonen, Luoma, Salmelin & Tamminen, 2012). Barn vars föräldrar som mår psykiskt 

dåligt har i flera olika studier visat sig kunna bli tillväxthämmade i både längd och vikt samt 

haft svårare att knyta an till sina föräldrar (Ndokera & MacArthur, 2011; Farías-Antúnez, 

Xavier & Santos, 2018; Badr, Ayvazian, Lameh & Charafeddine, 2018). En central uppgift i 

barnhälsovårdssjuksköterskans [BHV-sjuksköterskans] arbete är att ge föräldraskapsstöd 

vilket innebär att stödja och stärka modern och fadern i deras nya roll som föräldrar i syfte att 

främja barns hälsa och psykosociala utveckling (Almqvist-Tangen, Hedman, Nygren & 

Olsson Kristiansson, 2019). För att BHV-sjuksköterskan ska kunna ge adekvat stöd till 

föräldrar vid förekomst av PPD i samband med barnets födsel, är det av vikt att BHV-

sjuksköterskan har kunskap om och förståelse för föräldrarnas upplevelser (Frykedal 

Forslund, Rosander, Berlin & Barimani, 2016). Litteratursökningar av befintlig forskning på 

området återfanns fem tidigare gjorda metasynteser med syftet att beskriva mödrars 

upplevelser av PPD (Mollard, 2014; Tobin, Di Napoli & Beck, 2018; Hadfield & 

Wittkowski, 2017; Maxwell, Robinson & Rogers, 2019; Schmeid, Black, Naidoo, Dahlen, & 

Liamputtong, 2017), men inga metasynteser av föräldrars upplevelser i samband med PPD. 

En familj kan bestå av flera medlemmar där de olika medlemmarna påverkar varandra. Blir 

en av familjemedlemmarna sjuk kommer det i någon form påverka de andra medlemmarnas 

liv och hälsa (Swenurse, 2015). Föreliggande metasyntes belyser föräldrars upplevelser i 

samband med PPD efter barnets födsel, vilket kan vara av vikt då det underlättar 

tillgängligheten av upplevelserna för BHV-sjuksköterskan. Det kan leda till ökad kunskap 

och förståelse för föräldrars situation, vilket kan vara av vikt för att BHV-sjuksköterskan ska 

kunna erbjuda adekvat stöd och hjälp till föräldrarna. 
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Bakgrund 

Föräldrars upplevelser 

I FN:s konvention om barns rättigheter beskrivs ordet förälder som barnets biologiska 

föräldrar eller annan vuxen som ansvarar för barnets uppfostran och utveckling (UNICEF, 

2019). Den definitionen av ordet föräldrar används i föreliggande metasyntes. Att barnet 

påverkas av föräldrarna är väl känt men föräldrarna påverkas även utav barnet. Hwang och 

Nilsson (2011) beskriver att redan när graviditeten blir känd och föräldrarna blir medvetna 

om att de ska bli föräldrar, kan de uppleva en rad känslomässiga påfrestningar. De 

känslomässiga påfrestningarna kan exempelvis vara rädslan för att förlora barnet genom 

missfall, oron över att ta hand om ett barn, tankar på hur framtiden kommer bli och om 

parrelationen kommer att hålla (Hwang & Nilsson, 2011). Upplevelser kan definieras som 

erfarenheter, händelser, känslor och hur människan reagerar och uppfattar saker (Malmström, 

Györki & Sjögren, 2006). 

Postpartumdepression 

PPD har historiskt sett negligerats inom sjukvården och lämnat nyblivna mödrar lidande, 

rädda, förvirrade och ensamma utan diagnos och många gånger blivit felaktigt behandlade 

(Beck, 2006). I föreliggande metasyntes används begreppet PPD för postnatal depression 

vilket är depression efter förlossning, paternal depression vilket syftar till depression hos 

fadern till barnet efter förlossningen och maternal depression vilket syftar till depression hos 

modern efter förlossningen. Nedan beskrivs kort omfattningen av depression i Sverige för att 

ställa PPD i kontext till situationen i Sverige. 

 

Depression i Sverige är nu mera ett vanligt folkhälsoproblem där var femte person får 

diagnosen någon gång i livet (Folkhälsomyndigheten, 2017). Att bli nedstämd, få ångest och 

känna oro efter svåra händelser i livet kan vara naturliga reaktioner, men då pågår det endast 

under en kort period. Människor kan även bli nedstämda utan någon klar anledning och oftast 

går sådana känslor över av sig själv efter en tid, utan stöd från sjukvården. Om känslan av 

nedstämdhet och orkeslöshet däremot finns kvar efter två veckor kan en depression föreligga 

och stöd från sjukvården kan då ofta behövas (Folkhälsomyndigheten, 2017). På liknande sätt 

ses PPD uttrycka sig då det finns olika grader av depression efter förlossningen beroende på 

dess allvarlighetsgrad (Nieminen, 2017). Baby blues är den lindrigaste varianten som drabbar 
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de flesta nyblivna föräldrar. Vidare beskriver Nieminen (2017) att det vanligaste symtomet 

vid baby blues är att föräldern blir nedstämd i ungefär två veckor men att nedstämdheten 

sedan går över av sig själv. Är föräldern fortsatt nedstämd efter mer än två veckor kan det 

röra sig om PPD eller som det även kallas i Sverige, förlossningsdepression. Symtom som 

kan förekomma vid PPD är att föräldern ha svårt att känna glädje, har sömnsvårigheter, svårt 

att koncentrera sig, har skuldkänslor, upplever att allt känns hopplöst, känner sig värdelös, 

har humörsvängningar, går upp eller ner i vikt, tappar matlusten, inte orkar ta hand om sin 

egen hygien, inte orkar med det lilla barnet samt inte vill träffa familj eller vänner. I värsta 

fall kan föräldern få tankar på att ta sitt liv eller skada sig själv och sitt barn. Vidare beskriver 

Nieminen (2017) att symtomen variera från person till person. 

 

För att i ett tidigt skede kunna identifiera mödrar som har PPD genomförs inom 

barnhälsovården en screening av mödrarna när barnet är 6-8 veckor gammalt (Almqvist-

Tangen et al, 2019). Screeningen görs med ett validerat instrument som heter The Edinburgh 

Postnatal Depression Scale [EPDS]. EPDS är en självskattningsskala som modern erbjuds 

göra när barnet är cirka 6-8 veckor gammal samt fadern eller den icke födande föräldern 

screenas om denne har symtom på PPD när barnet är 3-5 månader gammalt. Skalan består av 

tio frågor där föräldern får stryka under det svarsalternativ som stämmer mest överens med 

hur måendet, stressen och oron har varit de senaste sju dagarna. Varje fråga har fyra stycken 

svarsalternativ. De olika svarsalternativen ger poäng från 0–3, där noll poäng är normalt och 

tre poäng är avvikande. När modern svarat färdigt på frågorna används svaren som ett 

diskussionsunderlag av BHV-sjuksköterskan och samtalet ska ske samma dag som 

självskattningen. Visar resultatet på tolv poäng eller högre erbjuds föräldrarna ett ytterligare 

samtal med BHV-sjuksköterskan eller en kontakt med mödra-/barnpsykologen, läkare på 

vårdcentralen eller en kontakt med psykiatrin. Samtliga mödrar i Sverige erbjuds att göra 

EPDS-screeningen (Almqvist-Tangen et al, 2019).  

 

Det är inte bara kvinnan som varit gravid som kan drabbas av en depression i samband med 

att barnet fötts utan även fadern eller den icke födande föräldern (Wickberg, 2016). När ordet 

PPD kommer upp i ett samtal tänker de flesta människor på mödrarna och väldigt sällan på 

den andra föräldern. Till skillnad från mödrarna där PPD oftast förekommer i ett tidigt skede 

efter förlossningen, har det i en litteraturöversikt visats att tecknen på depression hos fadern 

kommer i ett senare skede och att dennes depression var signifikant korrelerad med att deras 

respektive haft en PPD (Goodman, 2006). Inom barnhälsovården screenar BHV-
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sjuksköterskan fader eller den andra föräldern med hjälp av EPDS om denne uppvisar 

symtom på PPD när barnet är 3–5 månader gammalt. Studier har visat att fadern eller den 

andra förälderns depressiva symtom oftast visar sig cirka tre månader efter förlossningen 

(Massoudi, Hwang, Wickberg, 2016). 

 

Nieminen (2017) beskriver att om en förälder har blivit diagnostiserad med PPD i samband 

med att barnet fötts finns det olika slags behandlingar att få där den vanligaste är 

samtalsterapi med en sjuksköterska/specialistsjuksköterska, läkare, psykolog eller kurator. 

Det är även vanligt att den som lider av PPD i samband med att barnet fötts får olika 

ångestdämpande läkemedel parallellt med samtalsterapin. En djup PPD kan övergå till en 

förlossningspsykos då föräldern kan få hallucinationer, bli förvirrad och få vanföreställningar. 

Förlossningspsykos kan i värsta fall leda till att föräldern begår självmord eller skadar sitt 

barn. Vid en förlossningspsykos behöver föräldern akut psykiatrisk vård (Nieminen, 2017). 

Barnhälsovårdssjuksköterskan  

I Sverige är barnhälsovården [BHV] en del av primärvårdens uppdrag som även kallas 

barnavårdscentralen [BVC] och styrs av hälso- och sjukvårdslagen [HSL] som är en ramlag 

för vilka riktlinjer och mål som vården skall sträva efter att uppnå (Almqvist-Tangen et al, 

2019; SFS, 2017:30). I Sverige är all barnhälsovård kostnadsfri och unik med närmre 100 % 

deltagande barn. Alla barn i åldrarna 0–5 år erbjuds att få komma till BHV (Socialstyrelsen, 

2014). BHV är en viktig del i folkhälsoarbetet där det övergripande målet är att säkerställa 

barnens trygghet, hälsa och utveckling för att möta förenta nationernas [FNs] konvention om 

barnens rätt i samhället (Reuter, 2018).  

 

För att få en helhetssyn och förståelse för barnets utsatta situation, levnadsförhållanden och 

livsmiljö behövs fördjupad kunskap i specifika skydds- och riskfaktorer som kan påverka 

barns utveckling och hälsa (Almqvist-Tangen et al., 2019). Därför måste en sjuksköterska 

som arbetar inom BHV ha en specialistutbildning som distriktsköterska eller 

barnsjuksköterska. BHV-sjuksköterskan strävar efter att få ett gott samspel med barnet och 

dennes familj för att stärka föräldrarna i föräldraskapet och på ett sådant sätt förbättra 

förutsättningarna för barnets utveckling. I kompetensbeskrivningen för BHV-

sjuksköterskorna står att de ska arbeta för att i ett tidigt skede identifiera och initiera åtgärder 

vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö (Almqvist-Tangen et al., 2019). 

BHV-sjuksköterskan träffar barnet och dennes föräldrar kontinuerligt och har därför en god 
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möjlighet att se till både barnets bästa och få en inblick i familjens vardag med alla dess med- 

och motgångar. Bidragande orsaker till att föräldrar kan må dåligt kan vara svårigheter 

ekonomiskt, socialt, psykiskt, fysiskt eller att barnet t ex inte sover eller äter. Mår föräldrarna 

dåligt kan barnet få svårt att knyta an och längre fram i livet få en rad olika psykiska besvär 

(Nolvi, Karlsson, Bridgett, Pajulo, Tolvanen & Karlsson, 2016). I en studie där BHV-

sjuksköterskor intervjuades, lyftes betydelsen av att utreda och prata om hur föräldern eller 

föräldrarna mår (Kent, Dowling & Byrne, 2011). Om föräldrarna mår bra kan de lättare ta 

hand om sitt barn på ett säkert sätt, men om föräldrarna inte mår bra kan BHV- 

sjuksköterskan behöva initiera till att hjälpinsatser sätts in. 

Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad [FFO] eller familjecentrerad omvårdnad, är en teori som bland 

annat innefattar systemteori, kommunikationsteori samt narrativ teori som används för att 

identifiera olika utvecklingscykler, roller och på vilket sätt medlemmarna inom familjen 

kommunicerar med varandra (Wright, Watson & Bell, 2002). Familjen ses som ett system där 

varje medlem utgör en del och där varje del ömsesidigt påverkar varandra. Det innebär att om 

en i familjen blir sjuk, påverkar det hela familjen (Swenurse, 2015). Vilket visats i olika 

studier där föräldrar drabbats av PPD och som sedan påverkat hela familjen såsom barns 

fysiska hälsa, den icke födande förälderns psykiska mående samt parrelationen mellan 

föräldrarna (Mercer et al, 2005; Gress-Smith et al, 2012). Vidare beskriver Swenurse (2015) 

att FFO kan förenkla identifieringen av familjens resurser, såsom vilka individer som ingår i 

familjen samt familjens vänner. Vetskapen om dessa resurser kan vara gynnsamma för BHV-

sjuksköterskan och kan ge goda förutsättningar för att främja familjens livskvalitet, lösa 

eventuella konflikter och stödja familjen i att återställa balansen i vardagen. BHV-

sjuksköterskor som använder sig av FFO kan öka möjligheten till en god samverkan med de 

familjer som de möter (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Möjligheten som BHV- 

sjuksköterskan har i och med den kontinuerliga kontakten med familjerna och den fördjupade 

kunskapen genom sin specialistutbildning, lägger grunden till att kunna förstå familjens 

livssituation. För att bidra till att barnens hälsa och utveckling främjas, skulle kunskap om 

föräldrars upplevelser i samband med PPD kunna bidra till att BHV-sjuksköterskan får en 

bredare och djupare förståelse för situationen och därmed bättre förutsättningar att erbjuda 

familjen adekvat hjälp och stöd.  
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Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser i samband med postpartumdepression. 

Metod 

Design 

Det naturalistiska paradigmet är ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv där det primära sättet att 

få tillgång till kunskap och förstå fenomen är genom subjektiva interaktioner med deltagare i 

studier. Verkligheten skapas utifrån de individer som deltar i den aktuella forskningen, vilket 

innebär att det finns flera möjliga tolkningar av en frågeställning och ingen fullständig 

sanning. Naturalismen är genom tolkningarna förenat med forskning med kvalitativ analys av 

data (Polit & Beck, 2017). Forskning med kvalitativ design fokuserar på att tolka mening och 

förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2016). 

Kvalitativ design används när avsikten är att tolka mening, erfarenheter, upplevelser eller 

studera fenomen. För ett systematiskt tillvägagångssätt vid en övergripande sammanställning 

av kvalitativa data används metoden metasyntes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2009). 

Metasyntes innebär att en ny kvalitativ studie framställs genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt där tolkningsöversättningar från andra kvalitativa studiers resultat inom ett 

specifikt ämne jämförs eller slås samman (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). 

Metasynteser används för att få en ökad förståelse för enskilda individers upplevelser samt 

kan bidra till att skapa underlag för systemförändringar och förbättringsarbeten. Att skapa en 

helhetsbild av ett forskningsområde och värdera det vetenskapliga stödet i en viss fråga är 

själva syftet med metasynteser (Willman & Stoltz, 2017).  

Urval 

Inklusionskriterier innefattade att studierna hade en kvalitativ design samt beskrev föräldrars 

upplevelser i samband med PPD. De vetenskapliga artiklarna (research article) var granskade 

(peer-reviewed), skrivna på engelska samt publicerade från år 2009 och framåt för att få ett 

omfattande och uppdaterat resultat. Polit och Beck (2017) beskriver att en artikel som är 

peer-reviewed har genomgått en granskningsprocess av forskare som har till uppgift att 

recensera och kritiskt granska vetenskapliga texter inför en eventuell publicering. 
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Datainsamling och sökstrategi  

Referensdatabaserna CINAHL, PubMed och PsycARTICLES ansågs vara lämpliga att söka 

vetenskapliga artiklar i till metasyntesen då dessa databaser publicerar omvårdnadsforskning 

(Forsberg och Wengström, 2016). För att säkerställa att en korrekt sökstrategi användes, 

upprättades en kontakt med en bibliotekarie vid Blekinge Tekniska Högskola innan 

sökningarna påbörjades. Fritextsökningar utfördes i databaserna för att erhålla kunskap om 

underlaget inom forskningsområdet. Fritextsökning innebär att databasen söker alla artiklar 

som innehåller de aktuella sökorden och visar träffar utifrån frågeställningen (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökorden som användes var; Depression Postpartum, Depressive 

Symptoms, Life Experiences, Life Change Events, Lived Experiences, Perception, Attitude, 

Narratives, Narrative Therapy, Emotions, Views, Parents, Single Parent, Mothers, Mother, 

Fathers, Father. De använda sökorden var ämnesord som framkom genom kontrollerade 

sökningar från databasernas ämnesordlistor, thesaurus, där CINAHLs benämns CINAHL 

Subject Headings medan PubMeds ämnesordlista kallas Medical Subject Headings (MeSH) 

och PsysARTICLES heter Thesaurus. Enligt Forsberg och Wengström (2016) finns det 

underrubriker för varje sökord, vilka bildar ett sökträd. I databasen CINAHLs sökträd tillkom 

Explode som avgränsning, vilket innebär att sökningen breddas så även närliggande sökord 

inkluderas. För att minska risken att gå miste om relevanta träffar användes Explode där 

möjligheten fanns. De Booleska sökoperatorerna AND och OR kan användas för att utvidga 

och begränsa sökningar (Forsberg & Wengström, 2016). Sökordskombinationer med AND 

och OR användes för att ett hanterbart antal träffar med relevanta artiklar skulle anträffas. 

Sökningar genomfördes mellan januari 2019 och april 2019 (Bilaga 1). 

 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-analyses [PRISMA] är ett 

flödesschema som innefattar litteratursökning, urval, kvalitetsgranskning och inklusion (Polit 

& Beck 2017).  Datainsamlingen genomfördes utifrån flödesschemats alla steg (Figur 1). 

Litteratursökningarna i databaserna CINAHL, PubMed och PsychARTICLES gav totalt 613 

träffar och samtliga titlar lästes igenom. De 332 artiklar vars titlar uppenbart inte 

överensstämde med metasyntesens syfte exkluderades. Övriga 281 artiklar gick vidare till 

nästa steg i urvalet där abstrakt granskades. Ytterligare 212 artiklar exkluderades och kvar 

ansågs 69 abstrakt svara upp mot metasyntesens syfte och samtliga lästes i fulltext. Av de 69 

artiklar som lästes i fulltext exkluderades 40. Skäl för exklusion var dubletter eller att artikeln 
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inte fyllde inklusionskriterierna. Slutligen kvarstod 21 artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskningen enligt Critical Appraisal Skills Programme [CASP] (Bilaga 2). 

 

  

                                           

Figur 1. Flödesschema som beskriver databassökningar och urvalsprocessen 

Kvalitetsgranskning 

Vid metasynteser anses vikten ligga i att artiklar som inkluderas har en kvalitativ metod samt 

resultat grundade på citat från deltagarna. CASP är ett bedömningsverktyg anpassat för 

granskning av kvalitativ forskning (CASP, 2018) (Bilaga 2). Val av bedömningsverktyget 

grundade sig i att CASP förekommer som ett förslag vid utvärdering av kvalitativa studier i 

litteraturen (Polit och Beck, 2017) samt i att verktyget var bekant sedan tidigare. CASP 

innehåller tio frågor och används av forskare för att bedöma kvaliteten på vetenskapliga 

artiklar (Polit & Beck, 2017). De tio frågorna har svarsalternativen ”ja”, ”vet inte”, ”nej” och 

svaret ”ja” är nödvändigt på de första två frågorna för att det ska vara värt att fortsätta med 

kvalitetsgranskningen av aktuell artikel. Varje fråga kan ge ett poäng vilket innebär att tio 

poäng är maximalt och motsvarar hög kvalitet. CASP har ingen entydig avgränsning för 

vilket antal poäng som krävs för att kvaliteten ska anses vara låg, medel eller hög på artiklar. 

Därför beslutades den avgränsning som skulle gälla för denna metasyntes kvalitetsgranskning 

innan granskningen påbörjades. Låg kvalitet motsvarades av 0-6 poäng, 7-8 poäng ansågs 

motsvara kvalitet på medelnivå och 9-10 poäng ansågs motsvara hög kvalitet. Artiklarna 
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granskades enligt CASP först enskilt och därefter gemensamt. Endast artiklar med hög 

kvalitet inkluderades i metasyntesen. För att metasyntesen ska vara mer läsvänlig refereras 

artiklarna till sina tilldelade artikelnummer (Bilaga 3). Av de 21 granskade artiklarna erhöll 

16 av dem tio poäng av tio möjliga, vilket motsvarar hög kvalitet. Två artiklar fick nio poäng, 

då de erhöll varsitt ”vet ej” på fråga sex i CASP, där förhållandet mellan forskare och 

deltagare ansågs ha behövt förtydligas ytterligare. Av de 21 artiklarna exkluderades tre, då de 

fick åtta poäng i CASP vilket motsvarar en kvalitet på medelnivå (Bilaga 4). Samtliga 18 

artiklar som inkluderades i metasyntesen var alltså av hög kvalitet, stämde överens med 

inklusionskriterierna och hade ett relevant innehåll som motsvarade metasyntesens syfte.  

Dataanalys 

Artiklarna som inkluderats i metasyntesen analyserades med utgångspunkt i Noblit och 

Hare’s (1988) meta-etnografiska metod. Metoden innebär att forskarna fokuserar på att tolka 

materialet utifrån sju faser, där första fasen är förberedande och forskningsområdet 

identifieras (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). Under fas ett utformades 

metasyntesens fullständiga syfte. I andra fasen beslutas vilka artiklar som är relevanta för 

metasyntesen, vilket görs genom litteratursökning (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 

2017). Under fas två genomfördes litteratursökningar i de utvalda databaserna CINAHL, 

PubMed och PsychARTICLES, inklusionskriterier togs fram för att sökningarna skulle vara 

relevanta för föreliggande metasyntes.  I samband med fas två genomfördes 

kvalitetsgranskning enligt CASP och bedömning av vilka artiklar som skulle inkluderas i 

metasyntesen. I tredje fasen läses artiklarna flera gånger för att upptäcka nyckelkoncept 

(Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). Begreppet nyckelkoncept kan användas vid 

kvalitativa analyser och definieras som en bildlig liknelse av ett annat begrepp med samma 

innebörd (Polit & Beck, 2017). Vidare menar Polit och Beck (2017) att artiklarna behöver 

läsas flera gånger för att innebörden ska kunna förstås fullt ut och en meningsfull analys med 

tydliga nyckelkoncept ska kunna skapas. I fas tre lästes samtliga 18 inkluderade artiklar 

igenom flera gånger, först separat för att sedan diskuteras gemensamt och nyckelkoncept 

identifierades. I fjärde fasen inleds själva analysförfarandet och här bedömdes artiklarnas 

samband, om de var direkt jämförbara, stod i motsats till varandra eller om sambandet var 

oklart mellan artiklarna (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). De 18 artiklarna som 

inkluderades i metasyntesen visade sig vara jämförbara. I fas fyra skrevs nyckelkoncepten 

med beskrivningar och exempel ner samt diskuterades för att tillsammans komma fram till 

artiklarnas samband.  I femte fasen tolkades artiklarna samtidigt som den centrala innebörden 
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bibehölls, vilket innebar att likheter och skillnader jämfördes mellan de identifierade 

nyckelkoncepten för att subteman och teman ska kunna skapas (Noblit & Hare, 1988; Polit & 

Beck, 2017). I fas fem sorterades nyckelkoncepten in i tio subteman som framkommit; 

Emotionell obalans, Främmande tankar på att skada sig själv och barnet, Förlorat sig själv, 

Otillräcklig som förälder, Försämrad parrelation, Utanförskap, Främlingskap, Önskemål om 

stöd, Ouppfyllda förväntningar och Rädsla för dömanden. I sjätte fasen skapades en ny helhet 

genom syntetisering av de framkomna delarna från de enskilda artiklarnas sammanställningar 

(Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). I fas sex urskiljdes fyra teman; Överväldigad av 

känslor, Tvivel på sig själv, Avståndstagande och Behov av stöd och hjälp. I sjunde fasen 

sammanställdes syntesen (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). I sista fas sju 

formulerades metasyntesens resultat och de fyra teman som framkommit kunde samlas under 

den övergripande metafor som formulerades; Att vilja leva, inte bara överleva (Bilaga 5). 

Förförståelse 

Förförståelse innefattar den kunskap som forskaren har inom området som ska undersökas 

(Forsberg & Wengström, 2016). Båda författarna är föräldrar och trots att de själva inte har 

upplevt någon PPD, finns en förståelse för stora utmaningar som kan uppstå under 

småbarnsåren. Författarma har sedan tidigare ett intresse för BHV-sjuksköterskans arbete och 

har genom sin specialistutbildning till distriktssköterskor kommit i kontakt med föräldrar som 

har mått dåligt och genomfört EPDS-screening på Barnhälsovården. Då metasyntesens syfte 

var att belysa föräldrars upplevelser i samband med PPD, vilket alltså inte kräver någon 

bedömning av vad som är sant eller falsk, anses författarnas möjliga förförståelse inte 

påverka resultatet av metasyntesen. Enligt Kristensson (2017) behöver forskaren ha hög 

kontroll över studiens alla delar för att undvika eventuell bias. För att kringgå möjligt 

urvalsfel eller designfel har författarna regelbundet samtalat med sin handledare om frågor 

rörande metasyntesen för att få en djupare förståelse för studiens alla delar och därmed 

undvika bias. 

Forskningsetiskt övervägande 

Vid en metasyntes ställs inga frågor till personer då undersökningsfältet är tidigare 

dokumenterad kunskap, men det finns ändå etiska aspekter och riktlinjer att följa för en god 

vetenskaplig sed. Det anses vara viktigt att de artiklar som används har genomgått noggranna 

etiska överväganden eller fått tillstånd från en etisk kommitté, att redovisa alla artiklar som 

ingår i studien och att presentera alla resultat som framkommer oavsett om de stöder eller inte 
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stöder hypotesen. Etiska överväganden gällande urval och presentation av resultatet bör göras 

innan en studie påbörjas (Forsberg & Wengström, 2016). I den här metasyntesen har de etiska 

riktlinjer som föreligger följts. 

Resultat 

Artiklarnas kontext  

Totalt identifierades 18 vetenskapliga artiklar som svarade på föreliggande syfte och som 

inkluderades som underlag för metasyntesen. Samtliga inkluderade artiklar tilldelades ett 

artikelnummer (Bilaga 3) mellan 1-18 för att underlätta läsbarheten och påvisa vilken artikel 

som författarna åsyftar i sammanhanget. Artiklarna var genomförda i Australien (2, 10), 

England (1, 3, 4, 7, 9), England och Malawi (18), Kanada (12, 16), Sverige (6) och USA (5, 

8, 11, 13, 14, 15, 17). Antal deltagare i artiklarna var totalt 461 personer, varav 336 mödrar 

och 125 fäder. Då metasyntesens syfte var att belysa föräldrars upplevelser i samband med 

PPD, innebar det att upplevelserna härstammade både från födande och icke födande 

föräldrar det vill säga från både kvinnor och män. Ingen värdering har lagts vid vem som 

upplever känslorna och tankarna, utan fokus har legat på vad själva upplevelserna handlar om 

i samband med PPD. Samtliga artiklar hade en kvalitativ forskningsdesign (Bilaga 3) och 

datainsamling skedde genom intervjuer vid möten, telefonintervjuer och fokusgrupper.  

 

 

Figur 2. Metasyntes-processen 
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I syntetiseringen av de 18 inkluderade artiklarna framkom fyra teman; Överväldigad av 

känslor, Tvivel på sig själv, Avståndstagande och Behov av stöd och hjälp. Identifierade 

teman kunde samlas under den övergripande metaforen; Att vilja leva, inte bara överleva, 

som beskriver de oförväntade och omvälvande upplevelserna att drabbas av PPD i samband 

med att bli förälder. Samtliga teman underbyggs av subteman (Figur 2). Varje tema/subtema 

illustreras med citat från de tolkade inkluderade artiklarna och citaten är inte översatta från 

originalspråket engelska till svenska med risk för att deras fullständiga innebörd annars skulle 

kunna gå förlorad.  

Överväldigad av känslor 

Temat Överväldigad av känslor beskriver föräldrarnas instabila känslotillstånd med 

svängningar i humör och mående, som även ledde till negativa konsekvenser för kroppens 

funktioner. Temat behandlar också föräldrarnas chock över destruktiva tankar som hade tagit 

överhand och där livet gick ut på att överleva. Temat underbyggs av två subteman; 

Emotionell obalans och Främmande tankar på att skada sig själv och barnet. 

Emotionell obalans 

Subtemat Emotionell obalans skildrar känslor som många föräldrar tvingas handskas med i 

samband med PPD. Det psykiska lidandet kan också leda till fysiska besvär och ta sig uttryck 

i form av utmattning, sömnproblem och minskad aptit.  

 

Det framkom att majoriteten av föräldrarna kände sig ensamma och övergivna i de tankar och 

känslor som de bar på. Istället för att be om hjälp av den andra föräldern, familj, vänner eller 

hälso- och sjukvården försökte de drabbade föräldrarna själva reda ut och handskas med 

känslorna. I och med deras ständigt påtagliga tankar, eskalerade de instängda känslorna och 

föräldrarnas mående försämrades snabbt (1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Några av 

föräldrarna upplevde känslorna som överväldigande, då den förväntade lyckan över det lilla 

barnet istället blev till ilska och stress. Föräldern utan PPD upplevde att stressen var den 

största orsaken till de överväldigande tankar och känslor som uppstod. De nytillkomna 

kraven på att klara av ett arbete samtidigt som barnet vaknade mitt i natten för att matas, 

behöva bytas på och tröstas var helt nytt. Föräldern utan PPD beskrev det som att det första 

året var en kamp som de bara var tvungna att ta sig igenom. Genom att skapa rutiner försökte 

de underlätta situationen i hopp om att finna en mening med den nya vardagen (1, 2, 3, 6, 7, 

12). 
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Tankar om varför känslorna uppstod i samband med att barnet föddes och varför det inte 

kändes bättre, ledde till att vissa föräldrar kände sig maktlösa och lamslagna (1, 3, 6). 

Maktlösa med en gnagande känsla av hopplöshet över att inte se ljuset i den långa svarta 

tunneln som PPD omslutit dem med (6, 9, 10).  

 

”It´s like (…) having a picnic, on a meadow, in the sunset, blue sky, birds flying 

by, birds singing, and, and I would say (.) stuck, stuck in a tunnel on a wet, 

cold, rainy, miserable, dark day, big contrast ( ... ) Where at the other stage 

you´re just free as a bird (..) on the other hand you´re like wading through, 

wading through thick mud, just to see if I can make it through the day, to go on 

to the next day. Surviving you´re not living, you´re nor enjoying your family, 

you´r just surviving day after day, after day, after day. There´s no enjoyment, 

no fun, there´s no (sigh) you can´t see a way out and all you can do is pitch in 

and try to stick it out and survive (…) no fun, no happiness, no smiles.”  

(1, s.725). 

 

Många av föräldrarna ville ta reda på vad som var fel och varför de kände de negativa 

känslorna. Flera föräldrar hade tankar på att allt skulle kunna bli bra och lösa sig om de bara 

kämpade hårdare. I sina försök till att må bättre överkompenserade vissa föräldrar med annat, 

vilket ledde till att de kvävde sina känslor. När de svåra och tunga känslorna trycktes undan, 

upplevdes vissa av föräldrarna som mentalt frånvarande av föräldrarna utan PPD (1, 2, 5). I 

och med den mentala frånvaron samt kvävda känslor slutade föräldrarna med PPD bry sig om 

sin personliga hygien (9). De överväldigande känslorna och tankarna som fyllde huvudet 

orsakade även att majoriteten av föräldrarna blev mentalt utmattade (3, 5, 14, 15, 18). Fysiska 

besvär till följd av PPD påvisades hos vissa föräldrar vilket också föräldern utan PPD 

uppmärksammade. Det rörde sig då om minskad aptit eller ingen matlust alls (9, 18). 

Egenupplevda fysiska symtom till följd av PPD beskrevs av några föräldrar, som svårt att 

somna in och att sova på natten (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15). 

Främmande tankar på att skada sig själv och barnet 

Subtemat Främmande tankar på att skada sig själv och barnet beskriver de tankar och känslor 

som många av föräldrarna upplevde vilka var fullständigt chockerande och overkliga att ha. 

Tankar på att skada sitt barn eller sig själv var något som föräldrarna aldrig tidigare haft eller 

kunnat föreställa sig att de skulle tänka så aktivt på. 
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Många föräldrar upplevde de första dagarna med barnet på förlossningen som ren lycka. Det 

var först när de kommit hem från sjukhuset som glädjen över barnet plötsligt försvann. 

Okontrollerade oroskänslor i kombination med främmande tankar om att bara vilja få ett slut 

på allt. Vissa föräldrar tänkte att livet skulle bli enklare för familjen om de själva inte hade 

levt mer. Tankarna bidrog till att föräldrarna övervägde självmord. Föräldrarna som upplevt 

sådana känslor, beskrev tankarna som återkommande och att de aktivt hade planerat för hur 

de skulle avsluta sitt liv. Men deras vilja att vara en bra förälder var starkare, och de upplevde 

att den viljan räddade dem (4, 5, 7, 9, 11, 14, 18). 

 

En del föräldrar brottades med främmande tankar och känslor som handlade om att skada sig 

själva eller barnet och eftersom sådana tankar och känslor ansågs vara fula och förbjudna 

vågade de inte prata om det med någon. Tankarna orsakade att vissa av föräldrarna trodde att 

de hade förlorat förståndet och var psykiskt sjuka. Någon förälder kunde till och med sätta sig 

in i och förstå de människor som skadat eller dödat sina egna barn tänker, då denne haft 

liknande tankar (5). 

 

”I think that is like the idea that you want to take control back of your life and 

then the thing about the lady in Texas who had killed her four children and I 

remember that was really scary, I knew, I understood how she felt and what she 

did. Because I mean I just knew she didn´t think she was harming her children, 

it´s the idea you are relieving them from suffering.” (5, s.8). 

 

Tankar som också förekom hos vissa föräldrar var att lämna allt och alla, inklusive sina barn, 

och bara försvinna. Föräldrarna beskrev hur de var tvungna att leva en dag i taget och med 

fokus på att de faktiskt ville överleva dagen. De fortsatte att tänka likadant varje dag för att 

orka leva vidare (1, 5, 7). 

Tvivel på sig själv 

Temat Tvivel på sig själv skildrar att majoriteten av föräldrarna inte längre mindes vilka de 

var innan PPD och inte heller visste sitt eget värde. Vidare beskrivs identitetskris och 

förlusten av kontroll över sig själva och sitt liv. Temat handlar också om att föräldrarna 

ifrågasätter sin egen duglighet i föräldraskapet, som känner sig misslyckade och oförmögna 
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att vara en tillräckligt bra förälder. Temat underbyggs av två subteman; Förlorat sig själv och 

Otillräcklig som förälder. 

Förlorat sig själv 

Subtemat Förlorat sig själv innehåller utsagor om föräldrars upplevelser av att de inte längre 

vet vem de är. Föräldrarna upplevde att de förlorade sin identitet i samband med att barnet 

föddes och känslan av att ha tappat kontrollen över sitt liv infann sig. Föräldern utan PPD 

upplevde att föräldern med PPD isolerade sig. 

 

Vissa föräldrar beskrev upplevelsen av att ha fått barn som en existentiell omvälvande 

händelse. Att de upplevde en förlust av det liv som de tidigare hade innan barn och 

funderingar över hur livet skulle bli framöver. Föräldrarna upplevde känslorna som 

främmande då de precis innan barnet föddes känt sig glada och lyckliga. De förstod inte hur 

de direkt där efter kunde känna sådana skuldkänslor, ledsamhet, förnekelser, stress och 

förlorat kontrollen helt över sitt liv och sig själv. En del föräldrar upplevde att de saknade den 

person de varit och livet de hade innan barnet. Saknad av det liv föräldrarna hade innan och 

sorg över att inte längre ha den delen av sig själva kvar (5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18).  

 

”It was like I coulden´t find myself, I had lost myself, I can remember that more 

than anything, standing there looking in the mirror and saying, I don´t know 

you, who are you?” (5, s.7). 

 

Några föräldrar beskrev upplevelsen av att ha förlorat sig själv och sin identitet, de beskrev 

också känslan av att ha förlorat kontrollen över livet (2, 3, 5, 6, 7, 9). När livet plötsligt 

vändes upp och ner upplevde föräldrarna att de inte längre kunde tänka logiskt eller ens fatta 

några som helst beslut (1, 2, 3, 6, 10, 16). Känslan av att inte vara som vanligt gjorde att 

föräldrarna isolerade sig allt mer. Upplevelsen av att isolerade sig, beskrevs av föräldrarna 

själva samt intygades av föräldern utan PPD (1, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18). Föräldrarna 

med PPD upplevde ökad stress och fler krav, då de behövde ta ansvar för barnet och det nya 

liv de nu levde och samtidigt uppfylla de tidigare ansvarsområdena som arbetet, hemmet, 

träningen, familjen och vännerna.  
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Otillräcklig som förälder 

I subtemat Otillräcklig som förälder beskrivs upplevelser av att känna sig som en misslyckad 

förälder, där känslor av att inte räcka till blandas med ouppnådda förväntningar på hur 

föräldraskapet var tänkt att bli. 

 

Föräldrarna kände sig otillräckliga och misslyckade som personer då de inte fick livspusslet 

att gå ihop (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14). Misslyckande att leva upp till sina egna 

förväntningar av att vara den perfekta föräldern till sitt barn, var något som föräldrarna 

upplevde. Insikten att föräldraskapet är av en helt ny uppgift i livet och att de var helt 

oförberedda på den, sköljde över dem som ständiga vågor upp på en strand. Att uppleva sig 

som en misslyckad förälder fick dem att tvivla på sig själva ännu mer vilket gjorde att de 

ibland var blinda för de framsteg som barnen utförde tack vare deras föräldraskap. Enligt 

föräldrarna utan PPD kunde BHV-sjuksköterskan lovorda framstegen hos barnen vid besöken 

på BVC, men föräldrarna med PPD hade inte förmågan att ta till sig lovorden då dennes egna 

starka tro var att denne var en misslyckad och otillräcklig förälder. Trots att föräldrarna 

upplevde sig som misslyckade beskrev dem att de aldrig ville överlåta vårdnaden till någon 

annan eller överge sitt barn (2, 5, 6, 9). 

 

”It never crossed my mind to leave her with anybody else… That´s the last thing 

I wanted… I wanted to keep looking after her even though I couldn´t really cope 

with it very well.” (9, s.31) 

 

Några av föräldrar beskrev att de hade haft förutfattade meningar om hur det skulle vara att 

bli förälder. Tankar fanns på att föräldrarollen skulle bli enkel och komma naturligt när väl 

barnet hade fötts. Svårigheter med att hantera barnet sågs av föräldrarna som ett tecken på att 

de var otillräckliga och misslyckade i sin roll som förälder. Om föräldrarna inte själva kunde 

identifiera vad som inte stämde eller vad som var fel med barnet, såg de ner på sig själva 

ännu mer (1, 2). Särskilt de föräldrar som fick sitt andra barn dömde sig själva för att inte 

räcka till som föräldrar. Känslor som andragångsföräldrarna upplevde var skam och 

skuldkänslor över att inte klara av föräldraskapet fastän de borde vara vana (2, 8, 9, 14, 17).  

 

”I’m not very good when I can’t do something, when most things come to me 

quite easily… So I think part of me was that I had failed and that I had failed 

[my child].” (9, s.30) 
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En del föräldrar beskrev att när allt blev för mycket för dem, var det som att bli fråntagen 

möjligheten till att vara förälder då deras känslor och tankar hindrade dem från att se och 

uppskatta sitt barn (1, 5). Föräldrarna utan PPD beskrev att de ibland upplevde att det blev en 

ojämställdhet i föräldraskapet då de själva fick ta hand om barnet mycket mer på grund av att 

föräldrarna med PPD inte var kapabla till att göra det (1, 6). 

Avståndstagande 

Temat Avståndstagande innehåller utsagor om föräldrars upplever av att parrelationen har 

tagit skada till följd av PPD och är beredda att avsluta relationen. Temat handlar också om 

föräldrar som inte längre känner samhörighet med familjemedlemmar samt föräldrar som 

upplever misslyckad bindning till barnet. Temat underbyggs av tre subteman; Försämrad 

parrelation, Utanförskap och Främlingskap. 

Försämrad parrelation 

Subtemat Försämrad parrelation skildrar föräldrarna som upplever att deras parrelation tagit 

skada eller varit mycket påfrestad till följd av att en av föräldrarna haft PPD.  

Föräldrarna upplevde att deras parrelation förändrades i och med att barnet föddes och att 

PPD försvårade situationen, då föräldrarna inte kunde kommunicera på samma sätt eller lika 

bra som de hade kunnat gör innan PPD. Vissa föräldrar kunde också uppleva sig mer 

distanserade från den andra föräldern då närheten inte längre fanns i parrelationen (1, 6, 16). 

När föräldrarna utan PPD beskrev sina upplevelser beskrevs det som att de fick fylla ett 

tomrum då föräldrarna med PPD inte var psykiskt närvarande. Den andre föräldern kände sig 

många gånger tvungen till att ta hand om barnet och sköta hemmet när föräldern med PPD 

inte mådde bra. Det kunde göra att föräldern utan PPD kände sig överväldigad av att ensam ta 

allt ansvar och den förr gemensamma parrelationen kändes nu inte längre som något 

gemensamt utan som ett måste, där bara rollen som förälder till barnet orkades med (2). 

Parrelationen beskrevs av föräldern utan PPD som att vara i beroendeställning där denne var 

vårdaren som tog hand med föräldern med PPD som om denne vore en patient. Föräldrarna 

som inte hade PPD upplevde att PPD var som att gå in i en vägg, då allt innan PPD fungerade 

bra. När föräldrarna diagnostiserats med PPD beskrevs parrelationen bli mer destruktiv. 

Några av föräldrarna utan PPD upplevde att denne bara ville bort från allt det fientliga som 

PPD var (1, 2, 3, 6). 
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”It [postnatal depression] just creates hostility between you, it creates, there’s 

no cohesion between me and [partner]. We’re not singing off the same hymn 

sheet as it were, we’re just, we’re not, we are in the sense that we’re both, 

undoubtedly she still loved the kids more than anything, so that wasn’t in 

question, but as a family unit it’s destructive, it’s very destructive, very 

destructive. It’s threatening on, it’s fatal, fatal as in the relationship ending (…) 

it ’s very bad, it spirals out of control.” (1, s.724) 

 

Parrelationen blev lidande av att det var svårt att finna balansen mellan att vara förälder och 

att vara i en relation. Svårigheter i föräldrarollen kunde uppstå samtidigt som PPD, då 

föräldrarna som led av PPD inte kunde fokusera på både i föräldraskapet och parrelationen. 

Några av föräldrarna med PPD beskrev då att fokus låg mer på att må bättre och bli frisk än 

på att bibehålla en god relation med den andra föräldern. Det gjorde att en god parrelation var 

svår att upprätthålla (1, 2, 3, 6). Föräldrarna som led av PPD beskrev en ilska mot den andra 

föräldern då denne enligt dem många gånger inte alls försökte förstå sig på hur svårt och 

tungt allt egentligen var (3, 8, 10). 

 

Några av föräldrarna utan PPD beskrev den känslan på ett annat sätt då de tyckte att det var 

svårt att veta på vilket sätt de skulle ge stöd. Trots att parrelationen var svår att bibehålla och 

många negativa känslor som ilska och frustration fanns beskrev föräldrarna ändå att deras 

främsta stöd genom allt det tunga och svåra i slutänden kom från föräldern utan PPD (1, 6, 

16). 

Utanförskap 

Subtemat Utanförskap beskriver föräldrarnas upplevelser av det överväldigande ansvar de 

kände över att ta hand om familjen, vilket förvärrades av att en eller båda föräldrarna led av 

PPD. 

 

Tiden för att vara ensam eller göra något som de själva tyckte om, prioriterades bort då all tid 

gick till det nya livet med barn. Hela livet tycktes förändras över bara en natt och med den 

stora förändringen förändrades även kontakten och samhörigheten med familjen och 

vännerna. Det fanns inte längre utrymme för spontanitet eller oplanerade händelser och 

föräldrarna upplevde då ett slags utanförskap (1, 6). 
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“There is no time for anything else than work and taking care of the infant, I 

feel like a robot with no choices or happiness in life” (6, s.432). 

 

Föräldern utan PPD kände ofta skuldkänslor då denne var tvungen att arbeta medan den andra 

föräldern med PPD var ensam hemma med barnet. Även när den andra föräldern var hemma 

för att hjälpa till med barnet kändes det som att det inte gick eller att denne inte fick hjälpa 

till. Föräldern utan PPD upplevde sig inte få hjälpa till, inte kunna hjälpa till och inte vara 

lika viktig som föräldern med PPD. Föräldern utan PPD upplevde även att samhället i stort 

sett har förutfattade tankar på att den födande föräldern är den som är huvudpersonen i barnet 

liv, när det egentligen kanske enbart var föräldern utan PPD som var det, då den sagda 

huvudpersonen led av PPD (6). Föräldern utan PPD upplevde att arbetet, hushållet och barnet 

var ett överväldigande ansvar att ta samtidigt som dennes respektive led av PPD (1).  

 

Några av föräldrar upplevde känslor av utanförskap i sina egna respektive familjer, då barnets 

mor- eller farföräldrar bodde långt ifrån dem och gjorde att de inte kunde hjälpa till och 

avlasta föräldrarna. Föräldrarna beskrev också att det fanns mor- eller farföräldrar nära som 

gärna hjälpte till med avlastning, men att föräldrarna inte ville utnyttja mor- eller 

farföräldrarna för avlastning, då de ansåg sig kunna reda ut det hela själva (2, 5, 7, 9, 13, 14, 

17). Föräldrarna beskrev också att kontakten med mor- eller farföräldrarna inte vad god och 

att det var därför som de inte ville be dem om hjälp (1, 6, 16). Samt att vissa av föräldrarna 

inte hade något familjenätverk alls som de kunde ta kontakt med och be om hjälp (7). 

Främlingskap 

Subtemat Främlingskap skildrar föräldrarnas upplevelse av misslyckad bindning till sitt barn 

och hur de upplevde sitt barn under tiden som de led av PPD. 

 

Några föräldrar kände att de tog hand om barnet, men att de inte förstod varför. Barnet var i 

deras ögon en främling som de inte kände, men nu förväntades de göra allt för det där lilla 

barnet (13). 

 

”I loved her with all my heart but for some reason it just made me feel really 

weird (sic) to look at her. It was like I loved a stranger I mean I carried her 

inside of me for nine whole months loving her with all my might and then I met 

her and that just felt really weird (sic). It was hard to grasp.” (13, s.408). 
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Föräldern med PPD kände sig tvingad till att ta hand om barnet, då denne visste att det 

förväntades att den skulle göra det (17). Några av föräldrarna med PPD hade också svår att 

visa sina känslor för barnet (6, 8, 14, 18). Föräldrarna som led av PPD beskrev att barnet hade 

varit efterlängtat innan förlossningen men när barnet var fött hade de fått en oförklarlig 

känsla av att inte vilja ha barnet längre (18). Känslan av att inte vilja ha barnet gjorde också 

att föräldrarna med PPD försökte hålla sig undan barnet (1, 5, 8, 10, 13, 17, 18). Föräldrarna 

beskrev att de försökt övertyga sig själva att barnets ankomst till familjen var positiv, men de 

hade svårt att se det på det sättet just då. Vissa föräldrarna upplevde också att relationen till 

sitt barn var svårare att uppskatta om parrelationen var dålig. Att föräldrarna då försökte 

rädda parrelationen och äktenskapet istället för att vara helt närvarande som förälder till 

barnet (13).  

Behov av stöd och hjälp 

Temat Behov av stöd och hjälp beskriver föräldrarnas vilja att genom att be om hjälp 

åstadkomma en förändring till det bättre, för att slippa må dåligt och kunna ta hand om sitt 

barn. Samt beskriver upplevelser av föräldrar som är missnöjda med omgivningens agerande 

och förmåga att hjälpa. Temat handlar också om vissa föräldrars oro över vad andra 

människor ska tycka och tänka om dem på grund av sin PPD samt den upplevda 

stigmatiseringen och rädslan över dess konsekvenser. Temat underbyggs av tre subteman; 

Önskemål om stöd, Ouppfyllda förväntningar och Rädsla för dömanden. 

Önskemål om stöd 

Subtemat Önskemål om stöd innehåller utsagor om föräldrarnas upplevelser av att vilja få 

stöd och hjälp att ta sig ur PPD. 

 

Flertalet av föräldrarna beskrev att de ville söka vård och stöd för att kunna ta sig ur PPD, 

men att det inte fanns något stöd eller att det fanns för få möjligheter till stöd. Föräldrarna 

beskrev att de försökte vända sig till sina respektive familjer och vänner för att få hjälp men 

att det var svårt då ingen hade kunskap eller erfarenhet sen tidigare av PPD (11, 12, 14).  
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”As I was struggling with PPD even though I had a great support system, I still 

felt so alone as nobody in my close knit group of friends and family had ever 

had gone thought this and could not truly relate. I am also a very private person 

so I kept so much inside and only opened up to a handful of people.”  

(12, s.382). 

 

Några av föräldrarna upplevde att de endast ville ha någon som de kunde prata med, men att 

den möjligheten inte erbjudits till dem av hälso- och sjukvården, detta gjorde att föräldrarna 

många gånger upplevde en bristande i kommunikationen i kontakten med hälso- och 

sjukvården. Föräldern utan PPD uttryckte en önskan om att barnmorskan eller annan 

sjukvårdpersonal redan innan barnet var fött skulle ha pratat med båda föräldrarna om PPD. 

Föräldrarna med PPD beskrev en önskan av mer stöd från föräldern utan PPD, men upplevde 

att denne många gånger inte förstod allvaret (12). Vissa föräldrar upplevde också att de själva 

inte visste hur de skulle söka hjälp eller vilka rättigheter till hjälp som fanns (15).  

Ouppfyllda förväntningar  

Subtemat Ouppfyllda förväntningar skildrar föräldrarna med PPD men även föräldrarna utan 

PPD, som är missnöjda med omgivningens agerande och oförmågan av att hjälpa till vid 

PPD. 

 

Några föräldrar beskrev att de hade förväntat sig att få mer stöd från föräldern utan PPD i 

samband med att de hade fått diagnosen PPD. Oförståendet trodde föräldrarna berodde på 

okunskap om PPD (4, 7). Efter förlossningen upplevde vissa föräldrar att familj och vännerna 

höll sig undan och inte hörde av sig. Vilket gjorde att de föräldrarna kände sig ledsna både 

över att inte blivit den modern eller fadern de trott att de skulle bli samt att familj och vänner 

inte gav det stöd som de önskat få (5). De föräldrar som inte hade PPD beskrev en vilja över 

att få veta mer om PPD redan innan barnet var fött samt att den lilla informationen som redan 

fanns att få tag på skulle innehålla mer om praktiska saker, som hur och vad föräldern utan 

PPD kan hjälpa föräldern som led av PPD med (12). Likaså beskrev föräldrarna utan PPD att 

det borde finnas mer förståelse från deras arbetsplatser när den respektive föräldern insjuknat 

med PPD efter förlossningen.  
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” Work support would be another area that would be helpful. Having time off to 

assist with the home situation. Taking time to make sure that all the support 

pieces are in place. Probably an area that needs to be worked on and 

developed.” (12, s.76). 

 

Föräldrarna beskrev även upplevelser av bristande insatser och förståelse från hälso- och 

sjukvårdens sida och litade i och med detta inte helt på sin BHV-sjuksköterska (4, 7, 9, 15). 

Några av föräldrarna med PPD upplevde att sjukvården gläntade på dörren mot att kunna 

förstå och hjälpa dem, men att det sedan bara erbjudit punktinsatser och inga långvariga 

insatser (2). Andra föräldrar med PPD beskrev hur väl bemötta de blivit när de sökt hjälp och 

att hälso- och sjukvården bidrog till känslor av lugn och trygghet. Föräldrarna som inte hade 

PPD uttryckte en tydlig vilja att förstå PPD och hur det påverkar familjen. Om de inte går 

eller gått igenom PPD själva ville föräldern utan PPD få kunskapen för att kunna identifiera 

symtom på PPD. 

Rädsla för dömanden 

Subtemat Rädsla för dömanden beskriver föräldrarnas oro över vad utomstående människor 

ska tycka och tänka om dem, på grund av känslor och tankar de har under sin tid med PPD. 

Några av föräldrarna upplevde stigmatisering och rädsla över potentiella konsekvenser av 

PPD. Föräldrarna beskrev att de var rädda för att eventuellt bli dömda och inte anses vara 

passande som förälder till sitt barn, i samband med att de blivit diagnostiserade med PPD. 

Det ledde till att föräldrarna många gånger inte berättade för vänner och familj om sin 

diagnos (2, 4, 7, 14, 18). 

 

”If one person knows about it, 2 people know about… 3 people knows about 

it… so I just cut off, um… I know it´s just the stigma… It´s just you know, oh… 

look at the girl… I think it´s just, it´s just that I don´t want the stigma to just 

keep following me around.” (7, s. 760). 

 

Flertalet av föräldrarna beskrev att de många gånger uppgav en felaktig bild för vänner och 

familj, för att på så sätt få det nya familjelivet att uppfattas som normalt, det vill säga, utan 

PPD. PPD ansågs av föräldrarna vara ett misslyckande som de inte ville att någon annan 

skulle veta om. Föräldrarna med PPD beskrev att de ständigt jämförde sig med andra familjer 

och hade många gånger en skev bild av det ”rätta” och satte ouppnåeliga krav på sig själva 
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vilket bara ökade deras känsla av misslyckanden (1, 2, 4, 5, 7, 9, 17). Den ständiga stressen 

över att föräldrarna måste vara glada över barnet blev till ett stigma av overklighetskänslor 

(2, 4, 7, 14, 18). Att endast vara deprimerad ansågs inte vara ett misslyckande av föräldrarna, 

men att vara deprimerad på grund av födseln av sitt barn upplevdes av föräldrarna som ett 

misslyckat föräldraskap. De trodde inte att de kunde få hjälp och bli bättre föräldrar. Några av 

föräldrarna som led av PPD ville inte prata med hälso- och sjukvårdspersonal om sitt mående 

på grund av rädslan över att deras barn kanske skulle tas ifrån dem, vilket enligt föräldrarna 

grundade sig i att de inte kunde lita på BHV-sjuksköterskan (5, 7, 8, 9). Föräldrarna beskrev 

pressen från sociala normer och hur de påverkade synen på psykisk ohälsa hos föräldrar. 

Likaså upplevde vissa föräldrar som sökt hjälp att hälso- och sjukvårdspersonal inte förstod 

hur overkligt och svårt det var att tänka dessa tankar och känna de känslorna, likaså att inte 

direkt ha en fungerande vardag med sitt barn. Det bidrog till att föräldrarna skämdes mer och 

drogs sig ifrån att söka hjälp (14). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En metasyntes har en kvalitativ design då den framställs genom tolkningsöversättningar från 

andra studiers kvalitativa resultat (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017). Forskare kan 

välja att genomföra en meta-etnografi utifrån olika metoder som bland annat Paterson, 

Thorne, Canam och Jillings (2001) eller Sandelowski och Barroso (2007), men inom hälso- 

och sjukvården har Noblit och Hare’s (1988) meta-etnografiska metod varit ledande under 

många år (Polit & Beck, 2017). Författarna beslutade sig för en meta-etnografisk metod 

utifrån Noblit och Hare (1988) då den ansågs vara lämpligast för att besvara syftet att belysa 

föräldrars upplevelser i samband med PPD samt för att kunna nå nya insikter genom att tolka 

befintliga forskningsresultat på området. Eftersom tolkningar av den befintliga forskningen 

leder till en djupare förståelse för fenomenet, är en metasyntes mer än bara en 

sammanställning av material och det är av vikt att eftersträva trovärdighet (Polit & Beck, 

2017).  

 

För bedömning av kvalitativa studiers kvalitet och övergripande hållbarhet kan 

trovärdighetsbegreppet användas och består av: tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet 

och giltighet. Tillförlitlighet avser resultatets sanningshalt och på vilken grund materialet till 
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studien har tolkats, där det är av vikt att forskare förbiser sina förutfattade meningar i 

samband med tolkningsprocessen. Överförbarhet handlar om en rimlighetsbedömning och i 

vilken utsträckning resultat är giltiga i andra sammanhang. Verifierbarhet avser i vilken 

utsträckning resultatet finns representerat i det insamlade materialet samt hur väl tolkningar 

och resultat kan verifieras, det gäller därmed att kunna påvisa att tolkningar är baserade på 

hållbart insamlat material. Giltighet avser det insamlade materialet och resultatets stabilitet 

över tid (Polit & Beck, 2017; Kristersson, 2017). Författarna har eftersträvat en hög 

trovärdighet i föreliggande metasyntes och tagit ställning till trovärdighetsbegreppets fyra 

dimensioner vid genomförandet av samtliga moment i metoden. Vidare kommer bland annat 

trovärdighetsbegreppets dimensioner och metodens styrkor och svagheter diskuteras. 

 

En förutsättning för att göra en metasyntes med föreliggande syfte, var att 

inklusionskriterierna innefattade artiklar med en kvalitativ design samt beskrev föräldrars 

upplevelser i samband med PPD.  Med föräldrar avsågs både den födande och icke födande 

föräldern vilket innebär både mödrar och fäder samt ensamstående föräldrar, vilket även 

påvisas genom sökorden (Bilaga 1). Det kan enligt Polit och Beck (2017) samt Kristersson 

(2017) stärka överförbarheten när en noggrann beskrivning av deltagarna och studiekontexten 

görs, då möjligheten till en jämförbar generaliserbarhet ökas. Vidare valdes artiklar som var 

skrivna på engelska, ett språk som båda författarna behärskade, vilket innebär att relevanta 

artiklar för metasyntesens syfte men som var på andra språk uteslöts. Peer-reviewed var ett 

kriterium för att säkerställa att artiklarna genomgått en granskningsprocess, vilket ansågs 

nödvändigt för ett mer pålitligt utbud av artiklar. För att erhålla ett uppdaterat men samtidigt 

omfattande resultat beslutades att ett tidsspann på tio år vara rimligt, från år 2009 till nutid. 

Samtidigt kan det anses vara oväsentligt med uppdaterade artiklar för att beskriva föräldrars 

upplevelser, då upplevelserna i sig inte har ett bäst före-datum. Exklusionskriterier var inte 

nödvändigt för föreliggande metasyntes, däremot skedde exkludering av artiklar manuellt i 

samband med genomgånget flödesschema i PRISMA (Figur 1). Enligt Kristersson (2017) kan 

studiers tillförlitlighet öka vid ett omfångsrikt datamaterial. För att öka föreliggande 

metasyntes tillförlitlighet beslutades därför att inte begränsa urvalet efter land, då antalet 

artiklar i ämnet var relativt lågt och en avgränsning möjligtvis skulle leda till ett för tunt 

underlag för en metasyntes. Samtidigt kan det anses vara en svaghet att författarna inte tog i 

beaktande hur ländernas eventuella olikheter inom sjukvårdssystemen samt föräldrars 

kulturella skillnader kan ha påverkat upplevelserna i samband med PPD. González-Mesa et 
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al. (2018) belyser att föräldrars kulturella tillhörighet kan påverka hur de ser på psykiskt 

ohälsa och därmed förekommer skillnader i benägenheten att söka vård för PPD. 

 

Författarna fann befintliga metasynteser på området som beskrev mödrars upplevelser av 

PPD, men inga metasynteser där både mödrar och fäders upplevelser i samband med PPD 

beskrevs. Föräldrar som grupp ansågs fungera i ett gemensamt sammanhang, där 

föreliggande metasyntes ger möjlighet till ett vidare perspektiv för tolkning då både mödrar 

och fäders upplevelser beaktas. Överförbarheten av metasyntesens resultat till andra grupper, 

sammanhang och situationer ansågs vara begränsad på grund av att PPD är en sjukdom där 

metasyntesens syfte var att belysa föräldrars upplevelser i samband med PPD. Bäst 

överförbarhet av metasyntesen skulle gälla för personer som befinner sig i den aktuella 

kontexten. 

 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycARTICLES med 

anledning av att de publicerar omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Om fler 

databaser hade använts finns möjligheten till att ytterligare relevanta artiklar skulle kunna ha 

framkommit. Databasen PsycARTICLES genererade noll inkluderade artiklar på 

fritextsökningen ”Postpartum Depression”, men ingår ändå i Bilaga 1 för att påvisa 

författarnas bakomliggande arbete för att finna ett tillräckligt omfattande underlag till 

metasyntesen. Av de inkluderade artiklarna återfanns åtta stycken i mer än en databas, vilket 

innebär att databaserna delvis har samma innehåll. Litteratursökningar genomfördes mellan 

januari 2019 och maj 2019, där de sökningar som genererade inkluderade artiklar beskrivs i 

detalj i Bilaga 1. Det kan enligt Kristersson (2017) stärka giltigheten när det förekommer en 

tydlig beskrivning av när i tiden materialet samlades in. Datainsamlingen var mer 

tidskrävande än förväntat och författarna utförde flertalet sökningar vid upprepade tillfällen i 

form av fritextsökningar och kontrollerade sökningar i ämnesordlistorna samt i varierade 

kombinationer med de Booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) kan den Booleska sökordsoperatorn AND begränsa sökningar så att 

relevanta artiklar uteblir. En svaghet anses vara författarnas ovana av litteratursökning, val av 

sökord och sökordskombinationer vilket kan ha påverkat sökresultatet, som innebär att det 

kan förekomma fler relevanta artiklar för metasyntesens syfte men som gick förlorade. 

Utifrån flödesschemat PRISMA:s (Figur 1) alla steg granskade författarna totalt 613 titlar, 

281 abstrakt och 69 artiklar i fulltext vilket ledde fram till att 21 artiklar kvalitetsgranskades 

och totalt 18 inkluderades i metasyntesen (Bilaga 1). Ett omfattande antal artiklar anses ha 
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granskats vilket kan öka tillförlitligheten för metasyntesen då det ökade möjligheten för att 

finna fler relevanta artiklar att inkludera. Det tycktes vara troligt att 18 inkluderade artiklar 

med hög kvalitet var tillräckligt många för att utgöra ett starkt underlag för metasyntesen. 

 

Det finns delade meningar om betydelsen för de inkluderade artiklarnas kvalitet, vikten anses 

ligga i att artiklarna har kvalitativa metoder samt att resultaten grundar sig på rå data, alltså 

citat från deltagarna (Noblit & Hare, 1988; Polit & Beck, 2017; CASP, 2018). Samtidigt 

anses kvalitetsbedömning av artiklar vara nödvändigt för att kunna värdera dess evidens 

(Polit & Beck, 2017). Författarna har lagt stor vikt vid de inkluderade artiklarnas citat vid 

tolkning och sammanställningen av resultatet vilket anses stärka föreliggande metasyntesens 

verifierbarhet, vilket styrks av Kristersson (2017) som beskriver att framställning av citat i 

resultatbeskrivningen stärker verifierbarheten. Kvalitetsgranskning som utförts av två eller 

flera oberoende granskare bedöms ge mer tyngd jämfört med om en enskild person 

kvalitetsgranskar en artikel (Polit & Beck, 2017). I föreliggande metasyntes användes 

granskningsverktyget CASP för att bedöma artiklarnas kvalitet. Då samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades av två författare, först var och en för sig och sedan gemensamt för att föra 

samman tolkningarna, ansågs bedömningen av kvalitén vara tillförlitlig. Av totalt 21 

granskade artiklar erhöll två (7, 8) ett ”vet ej” vardera för att förhållandet mellan forskare och 

deltagare var otydligt, men då de i övrigt ansågs hålla en hög kvalitet inkluderades artiklarna i 

metasyntesen. Exkludering skedde av tre artiklar (19, 20, 21) vilket grundades på att de 

endast erhöll medelhög kvalitet, då metasyntes kvalitet ansågs kunna påverkas negativt för att 

den till stor del är en produkt av de inkluderade artiklarna. Samtidigt kan det anses vara en 

svaghet i föreliggande metasyntes att författarna exkluderade tre artiklar på grund av dess 

medelhöga kvalitet, då risken att gå miste om relevanta upplevelser från föräldrar i samband 

med PPD kan överstiga vikten av att samtliga inkluderade artiklar var av hög kvalitet. Vid 

tolkningsfasen av en meta-etnografi bör enligt Noblit och Hare (1988) vikten läggas vid de 

vetenskapliga artiklarna av hög kvalitet. Författarnas bristande erfarenhet av att analysera 

utifrån Noblit och Hare’s (1988) meta-etnografiska metod kan ha föranlett till onödig 

exkludering av tre artiklar, som fortsatt bör ha kvalitetsgranskas men möjligtvis inkluderas 

och istället värderats lägre vid tolkningsfasen. Författarna ser även kritiskt till att valt 

bedömningsverktyg CASP inte påvisar vilket antal poäng som krävs för att kvaliteten ska 

anses vara låg, medel eller hög, då det anses påverka möjligheten för upprepning vid 

gränsdragningen för kvaliteten. 
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Det är först när forskaren förstår innebörden av syntesen som en meta-etnografi blir 

fullkomlig och det sker oftast sent i tolkningsprocessen (Noblit & Hare, 1988). 

Tolkningsprocessen i syntesen påverkas både av forskarnas tolkningar och av innehållet i 

datan som syntetiseras, därför anses processen vara känslig (Polit & Beck, 2017). Genom att 

två eller flera forskare analyserar och tolkar material kan både tillförlitligheten och 

verifierbarheten ökas (Polit & Beck, 2017; Kristersson, 2017). Samtliga sju faser i Noblit och 

Hare’s (1988) meta-etnografiska metods analysprocess utfördes av båda författarna, vilket 

innebär att de subjektiva tolkningarna bör ha ökat. Tillförlitligheten ökar också i och med den 

noggranna dokumentationen och synliggörandet av analysprocessen (Bilaga 5). Samtidigt 

som analysprocessen har genomförts så utförligt som möjligt och efter bästa förmåga, ses den 

bristande erfarenheten som en svaghet och kan ha påverkat metasyntesens tillförlitlighet 

negativt. Avslutningsvis anses ytterligare styrkor vara att hänsyn har tagits till 

forskningsetiska överväganden samt författarnas förförståelse kring föräldrars upplevelser i 

samband med PPD, då det enligt Polit och Beck (2017) samt Kristersson (2017) kan bidra till 

en ökad tillförlitlighet för en metasyntes. 

Resultatdiskussion 

Metasyntesens syfte var att belysa föräldrars upplevelser i samband med PPD. I resultatet 

framkom fyra teman: Överväldigad av känslor som belyser föräldrarnas oväntade känslor och 

tankar samt Tvivel på sig själv där föräldrar belyser misstron på sin egen förmåga som 

förälder. Avståndstagande som belyser det överväldigande ansvaret av att ta hand om ett barn 

som känns som en främling samtidigt som parrelationen sätts på prov samt Behov av stöd och 

hjälp där vikten av att få hjälp, misstron på hälso- och sjukvården samt rädslor för att söka 

hjälp belyses. När teman och subteman hade framkommit identifierades en övergripande 

metafor Att vilja leva, inte bara överleva. I diskussionen kommer fynden som lyfts kopplas 

till den teoretiska referensramen, familjefokuserad omvårdnad. 

 

I temat Överväldigad av känslor beskrivs en tid när föräldrarna hade förväntat sig känslor av 

lycka och en stark samhörighet som en enad familj, men då sorg och ensamhet istället tog 

överhand. Föräldrarnas liv handlade om att överleva dagen och att kväva de överväldigande 

känslorna och stressen som uppkom. De kvävda känslorna och stressen ledde till att 

föräldrarna blev mentalt frånvarande, ledsna, arga och ångestfyllda. Ett liknande resultat 

framkom i en studie av Wai-Chi Chan, Levy, Chung och Lee (2002) där deltagarna upplevde 

sig mentalt frånvarande och obeskrivligt ensamma. Den upplevda ensamheten och känslorna 
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ledde också till en rad upplevda fysiska besvär som minskad aptit och sömnproblem som 

även stöds i en studie gjord av Mollard (2014). Sömnproblematiken och minskad matlust 

tillsammans med de överväldigande känslorna ledde till att föräldrarna kände en stor oro över 

hur livet kan komma att bli i framtiden. Tankar på att försvinna för att underlätta för sin 

familj blev en vanlig och återkommande tanke hos flera av föräldrarna medan andra beskrev 

tankar på att skada sig själva eller barnet. Sådana tankar var overkliga för föräldrarna och de 

visste inte på vilket sätt de skulle hantera känslorna som upplevdes. Föräldrar som inte sökte 

hjälp för att handskas med känslorna upplevde att deras uppfattning av vad som är rätt och fel 

förändrades. Exempel på när gränsen mellan rätt och fel suddas ut kan vara när föräldrar 

skadar eller dödar barnet för att göra slut på barnets lidande. I en studie om hur föräldrar 

upplever lidande hos barnen beskrev föräldrarna tecken på när barnet lider: när barnet skrek 

oavbrutet, var otröstligt och ofta skiftade i humör, det framkom även i studierna att forskarna 

kopplat samman barns temperament och svårigheter med att trösta dem, med hur dess 

föräldrar mådde psykiskt (Grace, Evindar & Stewart, 2003; Murray & Cooper, 1997). 

Föräldrarnas tankar på att antingen skada sig själv eller barnet fick dem att tro att de förlorat 

förståndet och de visst inte själva vad som var felet. Det framkom vidare i temat att 

föräldrarnas vilja till att vara en bra förälder var den främsta faktorn som hindrade föräldrarna 

från att skada sitt barn och sig själva. Men trots strävan efter att vara en tillräckligt bra 

förälder upplevdes känslor av att vara misslyckad och otillräcklig, orsaken till de känslorna 

kan vara PPD som förstärker de negativa tankarna. Flera föräldrar upplevde känslor av tvivel 

i sin föräldraroll vilket uppstod i samband med känslor av att ha förlorat kontrollen över livet 

och sig själva. Detta för att det nya föräldraskapet jämfördes med hur livet såg ut innan barnet 

blev en del av familjen. Föräldrarna kände inte igen sig själva i den nya rollen som förälder 

och upplevde därför en förlorad identitet, vilket även styrks av Mollard (2014). Wright, 

Watson och Bell (2002) beskriver rollen som en sjuksköterska har i att stödja, upptäcka och 

urskilja förändringar som främjar de enskilda familjernas uppbyggnad, då varje familj är 

unik. Lyckas sjuksköterskan personifiera stödet som ges till varje enskild familj så kan 

lidandet reduceras och hjälpa att stärka ett hållbart liv för familjen tillsammans som en enhet 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Den förlorade kontrollen av sig själv och den identitetskris 

som föräldrarna kan uppleva i samband med att de fått barn kan styrka den redan befintliga 

kunskapen som finns. Kännedom om hur känslor kan överväldiga den nyblivna föräldern på 

ett negativt sätt är betydelsefullt för BHV-sjuksköterskan och kan ligga till grund för samtal 

om tankar och känslor med föräldrarna. 
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I temat Behov av stöd och hjälp samlades utsagor som belyste föräldrarnas upplevelser av 

hinder, förväntningar och rädslor över att söka hjälp. Flera föräldrar upplevde att det var svårt 

att få tillgång till information om PPD och att den informationen som fanns var otillräcklig 

samt att kontakten med hälso- och sjukvårdpersonalen varit ansträngd då personalen upplevts 

förminska problematiken och den symtombild föräldrarna beskrev. I en ny studie om 

erfarenheter fäder fått när deras partner lider av PPD, beskrev fäderna att det var svårt att vet 

hur de skulle be om hjälp (Ierardi, Fantasia, Mawn och Watson Driscoll, 2019). Föräldrar 

upplevde även kommunikationen som bristfällig vilket tycktes vara ett hinder för att få en 

god kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, det stöds i en studie av O’Mahony, Truong 

Donnelly, Raffin Bouchal och Este (2012) där deltagarna upplevde misslyckad 

kommunikation som ett hinder. I samma studie framkom även att det också att föräldrarna 

upplevde mer stöd från familj och vänner jämfört med stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

(O’Mahony et al., 2012). I temat framkom det att föräldrar med PPD snarare avskärmade sig 

från sina familjer och vänner. Avskärmningen kan kopplas till föräldrarnas syn på PPD och 

att de upplevde sig ha svårt att acceptera en ”stämpel” av att vara psykiskt sjuk. Några 

föräldrar såg PPD som ett misslyckande medan andra föräldrar inte kunde se allvaret i 

sjukdomen, det stöds av en studie av Shakespeare, Blake och Garcia (2006) där föräldrar 

beskriver att de tycker BHV-sjuksköterskan överdriver allvaret i sjukdomen. 

 

Att PPD inte skulle var en allvarlig sjukdom talar dock de flesta studier emot, framförallt då 

negativa konsekvenser i barnets hälsa och utveckling påvisats och kopplats samman med 

PPD-diagnos hos föräldern/föräldrarna. Enligt Prenoveau et al., (2017) framkom det att om 

modern haft PPD under de första två åren av barnets liv kunde det direkt kopplas till 

känslomässiga utåtageranden hos barnet vid två års ålder och att barnet hanterar stressade 

situationer sämre än vad som ansågs normalt senare i livet. Den tydliga kopplingen mellan 

föräldrar med PPD och dess negativa påverkan på barnet är något som BHV-sjuksköterskan 

bör känna till för att fullt ut förstå allvaret i sjukdomen samt bättre kunna informera föräldrar 

när behovet finns. När BHV-sjuksköterskan ger information till föräldrarna kan det ske med 

hjälp av den familjefokuserade omvårdnaden. Då den familjefokuserade omvårdnaden 

innefattas av kommunikationsteori kan BHV-sjuksköterskan tillsammans med föräldrarna 

eller familjen i sin helhet utveckla terapeutiska samtal (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Samtalen mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrarna är även av vikt för att i ett tidigt skede 

av barnets första tid i livet identifiera PPD hos föräldrarna, erbjuda hjälp samt som sista utväg 

möjliggöra ett omhändertagande av barnet. BHV-sjuksköterskans syfte är att skydda barnet 
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samt stötta och stärka föräldrarna i deras föräldraskap, vilket styrks i en studie av Christie och 

Bunting (2011) som kom fram till att föräldrar som har en frekvent kontakt med BHV-

sjuksköterskan samt får fler hembesök av densamme har visat sig minska föräldrarnas stress 

och oro. Det skulle kunna visa på att BHV-sjuksköterskor behöver få utökade resurser för att 

möjliggöra mer stöd och fler hembesök. 

 

Samtliga fyra teman kunde beskrivas med en övergripande metafor, Att vilja leva, inte bara 

överleva, som beskriver de oförväntade och omvälvande upplevelserna att drabbas av PPD i 

samband med att bli förälder. För föräldrarna blev livet efter barnets födsel en kamp för att 

orka och för att klara sig tills nästa dag, vilket även beskrivs i en studie av Dam och Hall 

(2016) där också barnets upplevelser av att leva med minst en förälder som har en psykisk 

sjukdom beskrivs. Vidare i studien av Dam och Hall (2016) beskrevs barnets vilja av att få 

leva med sina föräldrar och att de skulle få den hjälp som behövdes. Tidigare studier har 

främst utgått från PPD hos modern och dess inverkan på barnet, ett exempel på en sådan 

studie är Doorn, Kuijpers, Lichtwarck Ashof, Bodden, Jansen & Granic, (2016) som 

undersökte sambandet mellan mödrarnas psykiska mående och dess påverkan på barnet. Vid 

litteratursökningar om depression i samband med att föräldrarna fått barn utgår studier främst 

från mödra-barn synvinkeln och inte från moder/fader/icke födande förälder- barn 

synvinkeln. För att belysa att även faderns psykiska mående påverkar barnet behövs fler 

studier om faderns upplevelser i samband med PPD, vilket styrks i en studie av Allport, 

Solomon och Johnson (2019) där det framkom att fäder inte sågs som den primära föräldern 

utan benämndes som ”den andra” föräldern. BHV-sjuksköterskan kan använda sig av den 

familjefokuserade omvårdnaden för att hjälpa familjer att utvecklas till att styrka en förälders 

roll (Wright, Watson & Bell, 2002). En familj kan bestå av fler vuxna än den födande modern 

och det är av vikt att BHV-sjuksköterskan även lyfter faderns eller den icke födande 

förälderns viktiga roll i föräldraskapet, för att i ett tidigt skede skapa en god relation och 

kommunikation med hela familjen för att bättre kunna förebygga och lindra konsekvenser av 

PPD. 

Slutsats 

Metasyntesens resultat belyser föräldrars upplevelser i samband med PPD och kan bidra till 

att göra befintlig kunskap mer tillgänglig och fördjupa förståelsen för föräldrarnas situation, 

vilket är av vikt för att BHV-sjuksköterskan ska kunna erbjuda adekvat stöd och hjälp. 

Resultatet indikerar att föräldrar upplever ett stort lidande i samband med PPD samt förlust 
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av identitet och kontroll över sitt liv. De omvälvande upplevelserna kan leda till en kamp för 

överlevnad då det förekommer tankar på att skada barnet och avsluta sitt eget liv. Den 

främsta faktorn som förhindrar en potentiell tragedi är föräldrarnas önskan om att vara en god 

förälder för sitt barn. Resultatet indikerar också att föräldrar inte alltid känner tillit för BHV-

sjuksköterskan och därmed undviker att vända sig till BVC för hjälp. Bristfällig 

kommunikation och otillräcklig information ansågs vara ett hinder för en god kontakt med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns ett behov av att öka medvetenheten hos BHV-

sjuksköterskan gällande föräldrars upplevelser i samband med PPD, då adekvat stöd och 

hjälp kan bidra till att föräldrarnas lidande reduceras och barnets risk att utsättas för allvarliga 

följder på grund av PPD minskas. BHV-sjuksköterskan har ett stort ansvar i uppdraget att ge 

föräldraskapsstöd, identifiera PPD och initiera adekvata hjälpinsatser, då det är betydelsefullt 

både för föräldrars mående och även för barnets hälsa och utveckling. Det är också av vikt att 

minska stigmatiseringen kring PPD, för att alla föräldrar och barn har rätt till att leva, inte 

bara överleva. 

Klinisk tillämpbarhet 

Föreliggande metasyntes ger en helhetsbild av föräldrars upplevelser i samband med PPD och 

kan vara till nytta för hälso- och sjukvårdspersonal som möter föräldrarna inom 

primärvården. Ökad medvetenhet kring föräldrars upplevelser vid PPD kan bidra till att 

BHV-sjuksköterskan aktivt arbetar för att exempelvis minska stigmat genom samtal och 

diskussioner vid föräldragrupper på BVC. Vidare kan den fördjupade förståelsen ligga till 

grund för förbättringsarbeten och systemförändringar inom primärvården. 

Förslag till vidare studier 

Studier som undersöker PPD i samband med att föräldrarna fått barn utgår ofta från moderns 

perspektiv. Fler kvalitativa studier behövs ur faderns och den icke födande förälderns 

perspektiv, för att erhålla en vidare syn på deras upplevelser av PPD i samband med att ha 

blivit föräldrar. Framtida kvalitativa studier om föräldrars upplevelser av föräldraskapsstöd i 

samband med PPD kan vara till nytta vid förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården. 

Självständighet  

Författarna har gemensamt arbetat fram metasyntesens alla delar och varit likvärdigt 

delaktiga under processens alla steg. Författarna skrev introduktionen gemensamt, därefter 
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fördelades bakgrunden till att vara Isabells ansvarsområde medan metoden var Livs 

ansvarsområde. De båda författarna läste grundligt igenom varandras ansvarsområden för att 

identifiera eventuella oklarheter och för att vara delaktiga i syntesens alla delar. Författarna 

har varit lika delaktiga i urvalsprocessen, datainsamlingen och kvalitetsgranskningen. 

Syntesens resultat diskuterades fram gemensamt och när resultatet färdigställts delade 

författarna in resultatdiskussionen samt metoddiskussionen i två ansvarsområden. Isabells 

område var resultatdiskussionen och Livs område var metoddiskussionen. Författarna läste 

därefter grundligt igenom varandras ansvarsområden och bidrog till innehållet. Slutsatsen 

sammanställde författarna tillsammans. Vidare så gjorde Isabell referenslistan, och Liv 

ordnade Bilaga 1 Databassökningar samt Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll CASP. 

Medan Isabell ansvarade för Bilaga 3 Översikt av inkluderade artiklar samt Bilaga 4 Översikt 

av exkluderade artiklar. Liv ansvarade för Bilaga 5 Metasyntes-processen. 
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content 
analysis 

Kvalitet: Hög 
 
Ja: 10 
Vet ej: 0 
Nej: 0 
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Bilaga 4. 1(1); Översikt av exkluderade artiklar 

  

Artikel- 
nummer 

Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Forskningsdesign Kvalitet/ 
Poäng i CASP 

19  Edhborg et al. 
(2015). Bangladesh. 

“I can't stop worrying about 
everything”—Experiences of 
rural Bangladeshi women 
during the first postpartum 
months 
 

…to describe the 
experiences and concerns of 
rural Bangladeshi mothers 
with postpartum depressive 
symptoms 

Interviews  21 mothers Inductive content 
analysis 

Kvalitet: Medel 
 
Ja: 8,  
Vet ej: 0 
Nej: 2 
 
Fråga nr 6: nej 
Fråga nr: 10: nej 

20 Gao et al.  
(2009). China. 

Experiences of postpartum 
depression among first-time 
mothers in mainland China 
 

…to describe the experience 
of postpartum depression 
among first-time mothers in 
mainland China. 

Interviews 15 mothers Van Manen’s 
(1997) approach 

Kvalitet: Medel 
 
Ja: 8,  
Vet ej: 0  
Nej: 2 
 
Fråga nr 1: nej 
Fråga nr 6: nej 

21 Davies et al.      
(2016). Sydafrika. 

“The sun has set even though 
it is morning”: Experiences 
and explanations of perinatal 
depression in an urban 
township, Cape Town. 
 

…examined experiences and 
explanations of depression 
amongst Xhosa-speaking 
pregnant women, mothers, 
and health workers in an 
urban township in Cape 
Town, South Africa. 
 

Interviews 21 mothers 
And 
13 health care 
providers 

Framework analysis  Kvalitet: Medel 
 
Ja: 8,  
Vet ej: 1  
Nej: 1 
 
Fråga nr 9: vet ej 
Fråga nr 6: nej 
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Bilaga 5. 1(4): Metasyntes-processen 

Övergripande 
metafor 

Tema Innebörd Subtema Nyckelkoncept  Artiklar 

Att vilja leva, 
inte bara 
överleva 

Överväldigad  
av känslor 
 

Beskriver föräldrars 
instabila 
känslotillstånd med 
svängningar i humör 
och mående, som även 
ger negativa 
konsekvenser för 
kroppens funktion. 

Emotionell obalans Överväldigad av känslor med stress och 
ilska.  
Känner sig ensam och övergiven.  
Känslor av sorg och uppgivenhet.  
Känslan av maktlöshet.  
Känner hopplöshet över att inte se slutet av 
PPD.  
Försöker döva sina känslor genom att vara 
mentalt frånvarande.  
Upplevd utmattning.  
Upplevda sömnproblem.  
Upplevd minskad aptit. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18. 

Beskriver föräldrars 
chock över destruktiva 
tankar som har tagit 
överhand och där livet 
går ut på att överleva. 
 

Främmande tankar 
på att skada sig 
själv och barnet 

Drabbad av oro, ångest och panikattacker. 
Tankar att ha förlorat förståndet, höra 
röster och paranoia. 
Upplever PPD som ett trauma. 
Tankar att försöka överleva dagen. 
Tankar att skada sitt barn. 
Tankar att skada sig själv. 
Överväga självmord. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 
18. 
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Bilaga 5. 2(4): Metasyntes-processen 

Övergripande 
metafor 

Tema Innebörd Subtema Nyckelkoncept  Artiklar 

Att vilja leva, 
inte bara 
överleva 
 

Tvivel på sig 
själv 

Beskriver föräldrar 
som inte längre minns 
vem de var innan 
PPD, inte heller vet 
vem de är nu eller sitt 
eget värde. Beskriver 
identitetskris och 
förlust av kontroll 
över sig själva och sitt 
liv. 

Förlorat sig själv Oförmåga att fatta beslut och tänka logiskt. 
Känner sig otillräcklig och misslyckad som 
person. 
Förlorat självkänslan och självförtroendet.  
Isolerar sig. 
Förlorat sig själv och sin identitet.  
Förlorat kontrollen över sitt liv. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 
15, 16, 18. 

Beskriver föräldrar 
som ifrågasätter sin 
egen duglighet i 
föräldraskapet, som 
känner sig 
misslyckade och 
oförmögna att vara en 
tillräckligt bra 
förälder. 

Otillräcklig som 
förälder 

Ojämställt föräldraskap. 
Fråntagen möjligheten att vara en god 
förälder. 
Tvivlar på sin förmåga och rädsla att 
misslyckas som förälder. 
Upplever sig otillräcklig och misslyckad 
som förälder. 
Känslor av skuld och skam att inte klara av 
föräldraskapet. 
 

1, 2, 5, 6, 8, 
9, 14, 17. 
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Bilaga 5. 3(4): Metasyntes-processen 

Övergripande 
metafor 

Tema Innebörd Subtema Nyckelkoncept  Artiklar 

Att vilja leva, 
inte bara 
överleva 
 

Avståndstagande Beskriver föräldrar 
som upplever att 
parrelationen har tagit 
skada till följd av 
PPD och är beredda 
att avsluta relationen. 
 

Försämrad 
parrelation 

Förändrad maktbalans i förhållandet. 
Försämrad kommunikation med partnern. 
Ökad irritation och ilska gentemot partnern  
Ökade konflikter med partnern. 
Känslomässig frånvaro i parrelationen. 
Överväger skilsmässa. 

1, 2, 3, 6, 8, 
10, 16. 

Beskriver föräldrar 
som inte längre 
känner samhörighet 
med 
familjemedlemmar. 
 

Utanförskap Överväldigad av ansvar för familjen. 
Ökade konflikter i familjen. 
Döljer känslor för familjen. 
Utan familjärt nätverk. 

1, 2, 5, 6, 7, 
9, 13, 14, 16, 
17. 

Beskriver föräldrar 
med misslyckad 
bindning till barnet. 

Främlingskap Barnet upplevs som en främling. 
Rädsla att inte kunna knyta an till barnet. 
Hålla sig undan och avvisa barnet. 
Oförmåga att visa barnet kärlek. 
Vilja adoptera bort barnet. 
 

1, 5, 6, 8, 10, 
13, 14, 17, 
18. 
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Bilaga 5. 4(4): Metasyntes-processen 

Övergripande 
metafor 

Tema Innebörd Subtema Nyckelkoncept  Artiklar 

Att vilja leva, 
inte bara 
överleva 
 

Behov av stöd 
och hjälp 

Beskriver föräldrar 
som genom hjälp vill 
åstadkomma en 
förändring till det 
bättre, för att slippa 
må dåligt och kunna ta 
hand om sitt barn. 
 

Önskemål om stöd Önskan att få stöd och hjälp av närstående. 
Önskan att få stöd och hjälp av 
professionella. 
Behov av att veta sina rättigheter till hjälp. 

11, 12, 14, 
15. 
 

Beskriver föräldrar 
som är missnöjda med 
omgivningens 
agerande och förmåga 
att hjälpa. 
 

Ouppfyllda 
förväntningar 
 

Bristande stöd från partnern.  
Bristande stöd från familj och vänner.  
Frustration över bristande stöd och hjälp 
från vårdpersonal. 
Nedlåtande bemötande från vårdpersonal. 
 

2, 4, 5, 7, 9, 
12, 15. 
 

Beskriver föräldrars 
oro över vad andra 
människor ska tycka 
och tänka om dem på 
grund av sin PPD.  
Beskriver upplevd 
stigmatisering och 
rädsla över dess 
konsekvenser. 

Rädsla för 
dömanden 

Upplevd stigmatisering av psykisk ohälsa.  
Upplevd stigmatisering över behovet av 
medicinering och professionell hjälp. 
Upprätthålla en fasad för att undvika 
dömanden.  
Skam över att be om professionell hjälp.  
Oförmåga att söka professionell hjälp.  
Ovilja att be om professionell hjälp. 
Upplevda dömanden från vårdpersonal. 
Tillitsbrist för vårdpersonal och rädsla att 
de bryter tystnadsplikten. 
Rädsla att be om hjälp pga risken att 
förlora vårdnaden om barnet. 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 14, 17, 
18. 
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