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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar i Sverige av en depression efter 

förlossning, så kallas postnatal, alternativt postpartum depression. Denna typ av depression 

orsakar stort lidande, inte bara hos modern utan även för barnet och resten av familjen. 

Diagnosen kan vara svår att upptäcka, och många mödrar lider i tystnad. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva mödrars upplevelser av sin postpartum depression. Metod: En meta- 

etnografi genomfördes utifrån Noblit och Hare (1988), där resultat från studier med kvalitativ 

design har sammanställs och tolkats. Resultat: Resultatet baseras på 14 studier. Syntesen 

reflekterade fem teman som beskrev mödrars upplevelser av sin postpartum depression: Att 

inte våga vara, Att kliva in i en ny roll, Att styras av känslor, Att skydda sitt barn samt Stöd 

och hjälp. Temana utgjorde basen för kärntemat ”Ouppfyllda förväntningar på lycka”, som 

representerade mödrarnas upplevelse av ouppfyllda förväntningar på lycka, som en källa till 

känslan av att vara misslyckad.  Slutsats: Mödrarna upplevde flera negativa känslor i relation 

till sin sjukdom. Dessa känslor grundade på ouppfyllda förväntningar på lycka. Ouppfyllda 

förväntningar kan leda till att mödrar upplever sig själva som misslyckade mödrar. 

Nyckelord: Berättelser, Mödrar, Upplevelser, Postpartum depression. 
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ABSTRACT 

Background: Every year, 10 000 new mothers in Sweden gets affected by a depression after 

childbirth, so called, postnatal or postpartum depression. This type of depression causes great 

suffering not only for the mother but also for the child and the rest of the family. The 

diagnosis can be difficult to detect, and many mothers are suffering in silence. Aim: The 

purpose of the study is to describe the mothers' experience of their postpartum depression. 

Method: A meta-ethnography was conducted on the basis of Noblit and Hare (1988), where 

the results of studies with qualitative design has been compiled and interpreted. Result: The 

results are based on 14 studies. The synthesis reflected five themes that described the 

mothers' perceptions of their postpartum depression: To not dare to be, to step into a new 

role, to be ruled by emotion, to protect her child and support and help. The themes were the 

basis for the core theme of "Unfulfilled expectations of happiness," which represented the 

mothers' perception of unfulfilled expectations of happiness as a source of the feeling of 

being a failure. Conclusion: The mothers experienced many negative feelings related to their 

disease. These feelings based on unfulfilled expectations of happiness. Unfulfilled 

expectations can lead to mothers perceiving themselves as abortive mothers. 

Keywords: Life experience, Mothers, Narratives, Postpartum depression. 
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Introduktion 

Depression bland nyblivna mödrar är vanligt förekommande och kan orsaka stort lidande.  

Postpartum depression [PPD] kan ses som ett kontinuum av depressiva besvär som för många 

kvinnor, försämras med tiden (Nielsen Forma, Videbech, Hedegaard, Dalby Salvig & Secher, 

2000). I Sverige drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar, varje år av en depression efter 

förlossning, så kallas postnatal/postpartum depression. Det som utmärker sjukdomen från 

andra depressioner är att familjen, speciellt spädbarnet befinner sig i ett utsatt läge. PPD 

beskrivs som en lindrig till måttligt depression som inträffar inom tre månader efter 

förlossning (SBU, 2014). Den kan även beskrivas som en djup depression men för detta krävs 

det att modern uppnår minst fyra av följande symtom: 1) sömn och ätsvårigheter, 2) fysisk 

orolighet, 3) utmattning, 4) kognitiv försvagning, 5) skuldkänslor eller 6) självmordstankar 

(Tatano Beck & Indman, 2005). Sjukdomen kan leda till att modern får en minskad insikt av 

sitt barns behov (WHO, 2015). Forskning (Field, Miguel Diego, Hernandez-Reif, Schanberg, 

Kuhn, Yando & Bende, 2003) visar att spädbarn vars mödrar lider av PPD, har sämre motorik 

och stabilitet samt visar större tendens till att bli tillbakadragen (ibid.). PPD är en sjukdom 

som är signifikant underbehandlad, vilket innebär att det finns många kvinnor som lider av en 

odiagnostiserad depression. En anledning till detta kan vara att tiden efter förlossning anses 

vara en glädjerik tid, och att negativa tankar och känslor inte anses vara är associerat med 

denna tid (Werner, Miller, Osborne, Kuzava & Mon, 2014). Detta i sin tur kan leda till att 

mödrar blir tveksamma till att avslöja sina verkliga känslor efter förlossning (Zauderer, 

2009). Men mycket kan även bero på brist på kunskap om sjukdomen (Werner et al. 2014). 

Det kan därför vara av värde att lyfta dessa mödrars upplevelser av sin sjukdom, för att få en 

inblick i deras unika värld. Denna kunskap kan ha relevans för omvårdnad av dessa mödrar. 

 

Litteratursammanställning 

Det finns forskning som påvisar att spädbarn vars mödrar lider av PPD, kan få svårigheter 

gällande kognitiv utveckling. Dessa barn har ofta en lägre aktivitetsnivå, söker inte 

ögonkontakt samt protesterar mer (Hwang & Nilsson, 2011). En konsekvens till sjukdomen 

kan bli att anknytning mellan barn och moder inte utvecklas som det ska. Barn som inte haft 

en positiv anknytning till sin moder löper större risk att utveckla psykiska funktionsstörningar 

samt bristande social kompetens (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). 

Anknytning mellan barn och moder är därför viktigt. Broberg, Granqvist, Ivarsson och 
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Risholm Mothander (2006) beskriver anknytning utifrån John Bowlbys anknytningsteori och 

förklarar den process som bildar ett psykologiskt band mellan barnet och dess närmaste 

vårdare, i detta fall modern. Teorin berör känslomässiga relationer och deras betydelse för 

barns utveckling. Enligt teorin innebär anknytning att barn utvecklar och bevarar en förmåga 

att använda sig av vissa utvalda personer som källor till trygghet och beskydd. Om barnet 

söker sin moders närhet och i sin tur får trygghet och beskydd, bildas en trygg anknytning. 

Skulle dock barnet inte uppleva detta, blir det en otrygg anknytning. Exempel på detta kan 

vara spädbarn som ger uttryck för sina behov genom att skrika. En moder som har en trygg 

anknytning till sitt barn lär sig att tolka barnets signaler. Har dock modern inte har en trygg 

anknytning till barnet, kan detta innebära svårigheter att tolka barnets signaler och därmed 

svårt att tillgodose barnets behov.  

PPD anses vara en stor riskfaktor för missförhållanden av spädbarn (Kamibeppu, Furuta, 

Yamashita, Sugishita, Suzumiya &Yoshida, 2009). Tidig forskning (Gruen, 1990) indikerar 

att sjukdomen utgör en risk för barnmisshandel och vanvård. Det finns även risk att en psykos 

utlöses hos modern. Psykoser av dessa slag är sällsynta och i Sverige drabbas endast 1-2 

kvinnor av 1000 kvinnor per år (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Konsekvenser av en psykos 

kan dock bli förödande. Under åren 2012-2013, har det förekommit tre fall i Sverige där 

spädbarn har dödats av modern, till följd av en PPD psykos. Det är därför av oerhörd vikt att 

det finns tillräckligt med kunskap om denna sjukdom för att uppmärksamma risker och 

tecken på PPD hos nyblivna mödrar (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I Sverige erbjuds frivillig barnhälsovård [BHV] till alla barn upp till sex år. Nästan 100 

procent av Sveriges barn är inskrivna i BHV. Vilket innebär att nästan alla nyblivna mödrar i 

Sverige, regelbundet besöker BHV. Flera besök erbjuds under det första året efter 

förlossning. Detta ger distriktssköterskan på BHV möjligheten att identifiera och hjälpa 

mödrar som lider av PPD (Bågedahl Striglund & Monsen Börjesson, 1998). För att få en 

indikation om moderns välmående, gör distriktssköterskan en screening av sjukdomen i 

kombination med samtal, med modern om hennes mående. Distriktsköterskans kliniska blick 

utgör en stor grund för att hitta tecken på sjukdomen (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  

Screeningen innebär också att modern får fylla i ett formulär som heter Edinburgh 

Postpartum Depression Scale [EPDS]. EPDS är en självskattningsskala som består av tio 

påståenden. Modern besvarar det svar som närmast motsvarar hur hon har mått de senaste sju 

dagarna. Varje svar poängsätts på en skala mellan 0-3. Summan av poängen räknas sedan 
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ihop från minimum 0 till maximum 30 poäng. Skalan mäter intensiteten i de depressiva 

symtom som modern upplevt under de senaste 7 dagarna. Ju högre siffror desto större 

intensitet. EPDS är inte ett diagnostik instrument. Det skall ses som ett verktyg för att 

distriktsköterskan skall kunna utesluta sjukdom (ibid). Ju tidigare diagnosen ställs, desto 

bättre förutsättningar finns det för ett snabbt tillfrisknande (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 

2005).  

PPD är en sjukdom som ofta blir missad eller försummad av sjukvårdspersonal. Det finns 

studier (Bågedahl- Striglund & Monsen- Börjesson, 1998; Tatano Beck & Indman, 2005) 

som beskriver PPD som en dold sjukdom. Vilket innebär att majoriteten av mödrar med 

sjukdomen går odiagnostiserade och därmed obehandlade (Gruen, 1990). Studier (Kimura, 

McGee, Baird, Viloria & Nagatsuka, 2015; Werner et al. 2014) påvisar att det finns en brist 

på kunskap om sjukdomen, kunskap som har betydelse för distriktsköterskans arbete. Enligt 

Tammentie, Paavilaien, Tarkka och Åstedt- Kurkis (2009) studie, kan den hjälp 

distriktsköterskan erbjuder till mödrar med PPD upplevas bristfällig. Mödrar ville ha stöd och 

hjälp utifrån deras unika situation men upplevde att den hjälp de fick av distriktsköterskan var 

generella för alla mödrar med denna sjukdom. De upplevde att deras unika situation och 

upplevelser ignorerades. Hjälpen från distriktssköterskan på BHV, ansågs då inte ha någon 

större effekt (ibid.). Då mödrar som lider av PPD inte alltid upplever liknande symtom kan 

det vara svårt att diagnostisera sjukdomen. Vilket gör att det är oerhört viktigt att 

distriktsköterskan är uppmärksam för tecken på denna sjukdom, vid mötet med nyblivna 

mödrar. Det är viktigt att det finns tillräckligt med kunskap för att säkerställa så att mödrar 

med PPD inte missas och tvingas lida i tysthet (Tatano Beck & Indman, 2005).  

Syfte 

Syftet med denna metasyntes var att undersöka mödrars upplevelser av sin postpartum 

depression. 

Metod/Design 

För att kunna svara på studiens syfte genomfördes en metasyntes (Noblit & Hare, 1988). 

Designen utgår från ett naturalistiskt paradigm, där det anses finnas flera tolkningar av en 

verklighet. Syftet med forskningen är då att undersöka hur individer konstruerar verkligheten 

inom sina egna sammanhang (Polit & Beck, 2012). Metasyntesen genomfördes enligt Noblit 

och Hares (1988) beskrivning av meta- etnografi. Tillvägagångssättet innebär en form av 
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systematisk jämförelse, där olika studiers resultat översätts till varandra (ibid.). Metasynten är 

tolkande, och fokuserar på att konstruera tolkningar snarare än analyser (Polit & Beck, 2012). 

Litteratursökning/Sök-strategi/Urval 

Fas två enligt Noblit och Hare (1988) innebär att bestämma vilka studier som var relevanta 

för syntesen. Detta gjordes genom en litteratursökning i databaserna PsycARTICLES, 

CINAHL samt PubMed. Syftet med litteratursökningen var att identifiera studier med 

relevans till syftet. Innan litteratursökningen påbörjades, upprättades en kontakt med en 

bibliotekarie vid Blekinge Tekniska Högskolans bibliotek för att säkerställa en korrekt 

sökstrategi. 

 

Litteratursökningen bygger på flödesschemat PRISMA som omfattar fyra steg: 

litteratursökning, screening, kvalitetsgranskning samt inklusion (Polit & Beck, 2012). I varje 

enskild databas gjordes litteratursökningen på olika termer först i fritext, därefter begränsades 

sökningen genom att studierna skulle vara på engelska, research article samt peer reviewed. 

Studierna som framkom kontrollerades först genom titelgranskning. Titlar som beskrev sitt 

syfte men som inte var aktuella för studien, sorterades bort. Titlar som var relevanta 

kontrollerades genom att abstraktet i studien lästes igenom. Var studien relevant, sparades 

denna för att läsas i sin helhet. 

 

Kontrollerad litteratursökning gjordes även i varje enskild databas. Forskaren tog hjälp av 

MeSH verktyget för att får fram relevanta söktermer. I PsycARTICLES genomfördes den 

kontrollerade sökningen i Thesaurus, i CINAHL genomfördes den i CINAHL Headings samt 

i PubMed genomfördes den i MeSH. Även vid kontrollerad sökning gjordes avgränsningar. 

Samma tillvägagångsätt framgick som vid sökning av fritext. Av de artiklar som visade sig 

vara relevanta, kontrollerades keyword för att få fram fler söktermer. Även review artiklar 

kontrollerades. 

Relevanta sökord som användes var Postpartum depression, Postnatal depressiv symtoms, 

Narratives, Life experience, Mothers, Women, qualitative studies, Motherhood, Depression 

after childbirth samt postnatal period. I PubMed tillkom även sökorden Narration, Life 

Change Events, qulitative research samt att söktermen Postnatal depressive symtoms ingick i 

söktermen Postpartum depression. Dessa sökord användes vid både fritext sökning samt 

kontrollerad sökning. De användes även i olika kombinationer till varandra. Se bilaga 1. Vid 
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sökning användes Booleska sökoperatorer, vilket är ord som kombinerar söktermer på olika 

sätt. De vanligaste och mest användbara är OR, AND och NOT (Willman, Stoltz & 

Bahtsevni, 2006). I sökningen för denna studie användes enbart sökoperatorn AND. Detta då 

sökningen med OR, gav ett icke hanterbart resultat. Vid sökning med sökoperatorn AND 

mellan två eller flera söktermer, fokuseras sökningen på ett mer avgränsat område (Willman 

et. al, 2006). I sökning med AND framkom ett mer hanterbart resultat. Alla studier som 

framkom under sökningen sparades på författarens dator, detta gjorde att en studie noterades 

flera gånger. Vid sökningen sattes ingen tidsbegränsning av studierna, detta för att få ett 

större urval.  

Inklusionskriterierna för urval av studier var att studierna skulle ha en kvalitativ design samt 

beskriva mödrars upplevelser av sin PPD. Studierna skulle även vara skrivna på engelska, 

vara research article samt peer reviewed. Exkluderade studier, var studier som hade en 

kvantitativ design samt studier som belyste mödrars upplevelser av sin postpartum depression 

men vars fokus refererade till mödrarnas kultur eller religion.  

 

Vetenskapliga studier från 
databassökning n=107 

Antal vetenskapliga studier 
manuell referenssökning n=0 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema- Litteratursökning. 

 

 

 

Full-text studier som 
bedömdes för valbarhet n= 35 

Full-text studier som 
exkluderades n=14 

 

Full-text studier som exkluderades efter kvalitetsgranskning 
n=7. Se bilaga. 3 

Studier som totalt inkluderades i meta-etnografin n=14.        
Se bilaga. 4 
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Screening 

Litteratursökningen resulterade i fyra studier från databasen PsycArticles, 49 studier från 

databasen CINAHL samt 54 studier från databasen PubMed. Därefter gjordes en jämförelse 

av studierna. Då flera studier återfanns i fler än en databas samt vid mer än ett tillfälle, 

minskades resultatet av sökningen. Sammanlagt lokaliserades 38 studier. Av de 38 studier 

fick fyra beställas, var av en inte gick att få tag i. Av resterande tre, fanns endast tillgång till 

en. På grund av tidsbegränsningen för utförandet av denna studie fick de övriga två studierna 

exkluderas. Resterande 35 studier lästes igenom för att kontrollera relevansen till valt syfte. 

Av 35 studier uteslöts 14 studier då de inte svarade mot syftet. Tre av studierna uteslöts då de 

fokuserade främst kring kultur, en studie beskrev faderns erfarenheter av PPD, två studier 

beskrev tonåringar och deras komplexa värld i samband med förlossning, tre studier beskrev 

graviditet samt fem studier beskrev välmående efter förlossning samt berörde PPD men inte i 

relevans till studiens syfte. 
 
Kvalitetsgranskning 

Resterande 21 studier lästes noggrant igenom och granskades enligt Critical Appraisal Skills 

Programme [CASP], som är ett granskningsinstrument för kvalitativ forskning (Polit & Beck, 

2012). Detta gjordes för att undersöka studiernas styrkor och svagheter. CASP består av 10 

frågor som skall besvaras och varje fråga tilldelas 1 poäng, se bilaga 2. De studier som valdes 

att ta med i denna studie hade max poäng vilket indikerade mycket hög kvalitet. Av 21 

studier var det sju som fick under max poäng (Bilaga 3). Kvar var 14 studier som fick 10/10 

poäng enligt CASP och som inkluderades i denna metasyntes (Bilaga 4). 

Datasyntes 

Metasyntesen utfördes enligt Noblit och Hares (1988) meta- etnografiska sju faser. Under fas 

ett bestämdes ett fenomen som var av intresse, det vill säga postpartum depression. Under fas 

två bestämdes vad som var relevant att undersöka i referens till fenomenet. Studiens syfte 

skapades. Under fas tre har de 14 studier som kom att ingå i studien, upprepade gånger lästs 

igenom för att för att få en känsla av dess innehåll. Uppgifter så som författare, årtal, land, 

syfte, deltagare, huvudresultat extraherades och sammanställdes i en tabell, se bilaga 3. Under 

fas fyra, har resultatet i studierna lästs igenom för att försöka identifiera hur studierna 

relaterade till varandra. Olika metaforer och teman identifierades. Genom dessa framkom det 

att studiernas resultat kompletterade varandra då de beskrev samma fenomen men från olika 
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vinklar. Under fas fem jämfördes de olika metaforerna och teman med varandra. 

Meningsenheter som hade relevans till studiens syfte extraherades. Dessa översattes sedan till 

svenska med hjälp av Google Translate. Dessa kondenserades sedan för att få fram kärnan i 

dem. Därefter skapades kategorier (Figur 2). Fas sex innebär att översättningen av resultaten 

skall syntetiseras. Det vill säga att skapa en helhet som är större än vad de enskilda studierna 

har skapat (Noblit & Hare, 1988). Här skapades tema utifrån framtagna kategorier. Det 

gjordes en överblick samt tolkning av de olika tema och ett kärntema identifierades. Fas sju 

innebär att uttrycka syntesen, det vill säga skriva ner den (Noblit & Hare, 1988). 

Meningsenhet Översatt meningsenhet Kondensering Kategori 

The mothers held 

expectations based on 

happiness and fulfilment 

following the birth of 

their baby. However, it 

was reflected by seven of 

the mothers in this study 

that their experiences of 

having a baby was not as 

they expected. 

”Everything should be 

perfect”. 

Mödrarna hade förväntningar 

utifrån lycka och 

tillfredsställelse efter födelsen 

av deras barn. Det har dock 

återspeglas av sju av 

mödrarna i denna studie att 

deras erfarenheter av att få ett 

barn var inte som de 

förväntade. "Allt skulle vara 

perfekt". 

Mödrars förväntningar av att 

få barn utgick från lycka och 

tillfredställelse. Men det blev 

inte som förväntat. 

Ouppfyllda 

förväntningar. 

 

Figur 2: Översikt av analysförfarande. 

Förförståelse 

Författaren har erfarenhet som sjuksköterska men även som förälder. Författaren har även 

inför denna studie insamlat kunskap om PPD. Detta kan betecknas som förförståelse. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är förförståelse den kunskap som forskaren har inom det 

område som skall undersökas (Ibid.). Författarens förförståelse kunde i viss mån tänkas 

påverka studien. Främst vid extrahering inför analys. Men då studiens syfte inte går ut på att 

undersöka ”bra eller dåligt”, ”sant eller falsk” utan individuella upplevelser, anses inte denna 

förförståelse ha en större inverkan på resultatet. Dock har möjligheten för inverkan tagits 

hänsyn till. Under studien har författaren återkopplat till sin handledare för att undvika 

forskar bias.  
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Etiska Övervägande 

Innan studien påbörjades gjordes etiska överväganden. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) börs det vid systematiska litteraturstudier göras etiska överväganden beträffande urval 

och presentation av resultat. Det är viktigt att presentera alla resultat som stödjer eller inte 

stödjer studiens hypotes (ibid.). Alla relevanta studier som har påträffats samt har följt de 

kriterier som satts, har tagits med i studien. Då denna studie bygger på tidigare studier, berör 

den inte individuella personer. Inga personuppgifter har hanterats. Det har därför inte funnits 

behov av att söka tillstånd från Etiska kommittén. Dock har inkluderade artiklar i denna 

studie, genomgått etisk prövning och har blivit godkända av en etisk kommitté. 

 

Resultat 

De 14 inkluderade studierna i denna metasyntes var genomförda i Sverige (n=1), Kina (n=3), 

USA (n=3), Australien (n=2), England (n=3), Brasilien (n=1) samt Storbritannien (n=1). 

Samtliga studier är intervjustudier, en studie är dock kombinerad intervju och enkät studie 

(Hanley & Long, 2006). Studierna har varierande design. Samtliga studier rekryterade 

deltagare från diverse vårdenheter. Metasyntesens resultat grundas på 248 informanter i 

åldrarna 17-50.  

Resultatet presenteras i de teman som identifierades genom syntesen: Att inte våga vara, Att 

kliva in i en ny roll, Att styras av känslor, Att skydda sitt barn och Stöd och hjälp, samt 

kärntemat: Ouppfyllda förväntningar på lycka, som utgår från syntesens olika teman. 

Att inte våga vara 

I temat att inte våga vara reflekterades hur mödrarna upplevde att de hade svårt att ta till sig 

sin sjukdom samt att berätta för andra hur de kände (Hanley & Long, 2006; Patel, Wittkowski 

& Wiech, 2013; Roger Dennis & Lewis, 2009). Försök att förminska och motverka 

sjukdomen gjordes genom att mödrarna uppgav olika skäl till deras känslor. Exempel på detta 

kunde vara hormoner efter förlossning eller upplevelsen av att gå igenom en övergående fas. 

Mödrarna skyddade sig själva mot vad de upplevde som ett hot mot deras självbild. Detta 

gjorde att de refererade sina svårigheter till ”det” (ibid).  Ordet depression användes inte, då 

mödrarna inte ville se sina svårigheter som en sjukdom, utan detta relaterades ofta till vad 

mödrarna upplevde som stress (Garder, Bunton Edge & Wittkowski, 2014). 
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”You just see yourself doing things… just see yourself talking to yourself, having different 

thoughts, hearing voices… I mean those are all symptoms that I was stressed (Gardner et.al, 

2014, s. 758).” 

Flera mödrar upplevde att de känslor de hade, kunde komma att befästas om de uttalades 

högt. Därför skapade mödrarna en bild av lycka samtidigt som de höll inne med sina verkliga 

känslor (Edhborg, Friberg, Lundh & Widström, 2005; Patel et al. 2013). Det fanns 

svårigheter för mödrar att skilja på upplevelser av normal fysisk anpassning efter förlossning 

och depression. Det upplevdes svårt, att sätt ord på känslorna (Lopez Nahas & Hillege, 1999; 

Patel et al. 2013). Att avslöja för andra hur de mådde, innebar att mödrarna själva var 

tvungna att acceptera sin sjukdom. Detta ledde till en övertygelse att de var misslyckade som 

mödrar (Patel et al. 2013; Wai-Chi Chan, Levy, Chung & Lee, 2002).  

Mödrar upplevde en stark ovilja och rädsla för att berätta om sina känslor, både för nära och 

kära men även för distriktsköterskan på BHV (Edhborg et al. 2005; Gardner et al. 2014; 

Hanley & Long, 2006; Roger Dennis & Lewis, 2009). Detta kunde bero på upplevelser av 

bristande förtroende eller känslan av att ingen skulle förstå (Gardner et al. 2006; Hall, 2006). 

Mödrar upplevde en press från omgivningen, att de borde vara nöjda då de fått ett välskapt 

barn. Detta ledde till upplevelser av att inte kunna berätta om sina känslor (Edhborg et al. 

2005; Hall, 2006). Upplevda hinder för att berätta om sina känslor, var rädsla för att bli dömd 

som en dålig moder samt rädsla för de konsekvenser som kunde tänkas bli (Gardner et al. 

2014; Hall, 2006; Patel et al. 2013). Upplevda konsekvenser kunde vara att bli stämplad som 

psykisk sjuk, bli intagen på psykiatriska vårdenheter samt rädsla för att barnet skulle tas ifrån 

dem (Hall, 2006; Hanley & Long, 2006; Lopez Nahas & Hillege, 1999; Roger Dennis & 

Lewis, 2009).  

”I cannot let my husband and family and friends know about this. I will be considered a crazy 

woman (Lopez Nahas et. al, 2006, s. 70).” 

Att kliva in i en ny roll 

I temat att kliva in i en ny roll reflekterades mödrars upplevelser av övergången till 

moderskap. Mödrar upplevde att de var tvungna att byta till ett så kallat ”mamma liv” 

(Gardner et al. 2014). Detta liv innebar en stor press på mödrarna vilket gav upphov till 

negativa känslor och upplevelser (Abrams & Curran, 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007; 

Edhborg et al. 2005; Gardener et al. 2014; Hanley & Long 2006; Patel et al. 2013; Roger 
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Dennis & Lewis, 2009; Tatano Beck, 1996). Flera mödrar upplevde i sin sjukdom, press på 

att vara en perfekt moder och hustru (Edhborg et al. 2005; Hanley et al. 2006; Lopez Nahas 

& Hillege, 1999). I strävan mot att bli en perfekt moder, upplevde flera mödrar sig tvungna 

att balansera och jonglera med alla måsten (Abrams & Curran, 2009; Hanley et al. 2006; 

Lopez & Hillege, 1999). Moderskapet upplevdes som ett otröttligt jobb med stort ansvar och 

få belöningar (Buultjens & Liamputtong, 2007; Tatano Beck, 1996). De krav som mödrarna 

upplevde på moderskapet, ledde till begränsningar för dem själva. Sömn, egenvård samt tid 

för sig själva negligerades vilket ledde till upplevelser av ångest, irritabilitet samt utmattning 

(Abrams & Curran, 2009; Chan & Levy, 2003; Roger Dennis & Lewis, 2009). 

Mödrar upplevde i sin sjukdom en känsla av förlorad identitet (Edhborg et al. 2005; Gardner 

et al. 2014; Roger Dennis & Lewis, 2009). De upplevde sig vara osynliga och kände det som 

att de hade förlorat sin egen autonoma identitet när de definierades endast i förhållande till 

sina barn (Edhborg et al. 2005; Gardner et al. 2014). Flera mödrar upplevde sorg över sitt 

tidigare liv, innan barnet föddes. Mödrar upplevde även i sin sjukdom förvirring då de inte 

kände igen sig själva känslomässigt (Edhborg et al. 2005; Roger Dennis & Lewis, 2009). 

”I know me, I know the ”me” in me. So I have never been like that since I had my baby 

(Gardner et al., 2014. s. 760).” 

Att styras av känslor 

I temat att styras av känslor reflekterades mödrars upplevelser av sina känslor i relation till 

sin sjukdom, samt den makt känslorna hade över dem. Mödrar med PPD beskrevs uppleva en 

mängd olika känslor (Abrams & Curran, 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et 

al. 2005; Gao et al. 2009; Hanley & Long, 2006; Lopez Nahas & Hillege, 1999; Roger 

Dennis & Lewis, 2009; Tatano Beck, 1996; Wai- Chi Chan et al. 2002). Flera mödrar 

upplevde sig själva som mer mottagliga för sjukdomen då de inte såg sig själva som starka 

människor eller upplevdes bära på en inre sårbarhet. Detta ledde till att de la skulden för 

sjukdomen på sig själva, vilket förstärkte deras bild av att vara en dåliga moder (Patel et al. 

2013). 

Ouppfyllda förväntningar på moderskapet upplevdes av flera mödrar, som en källa till 

känslan av misslyckande (Buultjens & Liamputtong, 2007; Gao et al. 2009; Hall, 2006; 

Hanley et al. 2006; Roger Dennis & Lewis, 2009). Upplevelser av extrem utmattning 

beskrevs, till följd av sömnbrist samt de ständiga kraven kring barnet (Gao et al. 2009; 
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Hanley & Long, 2006; Roger Dennis & Lewis, 2009; Wai- Chi Chan et al. 2002). Denna 

utmattning ledde till förvirring och upplevelser av att vara deprimerad (Gao et al. 2009; 

Lopez Nahas & Hillege 1999). Upplevelser av ensamhet samt isolering förekom hos flera 

mödrar, vilket kopplades samman till deras brist på stöd (Abrams & Curran, 2009; Buultjens 

& Liamputtong, 2007; Edhborg et al. 2005; Gardner et al. 2014; Hall, 2006; Lopez Nahas et 

al. 2006; Roger Dennis & Lewis, 2009; Tatano Beck, 1996; Wai- Chi Chan et al. 2002). 

Mödrar upplevde även sorg och förlust över vad de gått miste om i relation till barnet då 

sjukdomen var i fokus. Det fanns även oro över tillgivenheten mellan dem själva och barnet 

(Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et al. 2005; Hall, 2006; Roger Dennis & Lewis, 

2009; Tatano Beck, 1996; Wai- Chi Chan et al. 2002). Mödrarna upplevde ständigt 

skuldkänslor över de konsekvenser sjukdomen bar med sig (Edhborg et al. 2005; Hall, 2006: 

Patel et al. 2013; Pires Olivia Santos Jr et al. 2014; Tatano Beck, 1996; Wai- Chi Chan et al. 

2002). Generellt låg självkänsla uttrycktes och vilket ledde till att mödrar ifrågasatte sin egen 

kompetens att ta hand om sitt barn (Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et al. 2005; 

Gardner et al. 2014; Gao et al. 2009; Hall, 2006; Tatano Beck, 1996; Wai- Chi Chan et al. 

2002). Många gånger upplevdes dessa känslor ge uttryck i from av okontrollerbar ilska. 

Ilskan var för många mödrar den avgörande faktorn att söka hjälp då de var rädda att ilskan 

skulle leda till att de skulle skada sina barn (Hall 2006; Pires Olivia Santos Jr et al. 2014; 

Tatano Beck, 1996: Wai- Chi Chan et al. 2002). En del mödrar upplevde ambivalenta 

känslor, både hat och kärlek, gentemot barnet (Pires Olivia Santos Jr et al. 2014; Roger 

Dennis & Lewis, 2009; Wai- Chi Chan et al. 2002). Medan andra upplevde avsaknad av 

moderskänslor (Hall, 2006; Pires Olivia Santos Jr et al. 2014; Roger Dennis & Lewis, 2009). 

Flera mödrar upplevde rädsla för att skada sina barn, då tankar på att göra detta infann sig. En 

del mödrar hade upplevelser av att fysiskt skada sina barn samt även tankar på självmord 

(Hall, 2006; Gardner et al. 2014; Pires Olivia Santos Jr et al. 2014; Roger Dennis & Lewis, 

2009; Tatano Beck 1996; Wai- Chi Chan et al. 2002). Flera mödrar uttryckte att de 

sympatiserade med mödrar som dödat sina barn då de kunde förstå dennes upplevelser 

(Roger Dennis & Lewis, 2009; Tatano Beck, 2006).   

”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 

(Dennis Roger & Lewis F, 2009.)” 
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Att skydda sitt barn 

Temat Att skydda sitt barn representerar mödrarnas upplevelser av interaktion med sina barn 

samt deras önskan om barnens välbefinnande. Mödrar upplevde att deras interaktion med sitt 

barn var något de gjorde mekaniskt. De utförde de dagliga rutinerna med mat och blöjbyte 

men upplevde att de inte var mentalt närvarande. Mödrar med barn sedan tidigare, upplevde 

att de hade svårt att hantera de äldre barnen och kunde endast lägga fokus på spädbarnet. 

Detta ledde till att de andra barnen började utagera för att få uppmärksamhet (Tatano Beck, 

1996).  

”If my 6-year-old daughter was acting up, I´d say to her, “Why are you acting like this?” My 

daughter said, “At least you yell at me. It´s better than you not paying any attention to me at 

all (Tatano Beck, 1996)” 

Mödrar hade en önskan om att nå ut till sina barn men upplevde att de inte hade kontroll över 

sitt beteende. En del skrev in sina äldre barn i lekgrupper för att motverka den minskade 

stimulans de fick hemma (Tatano Beck, 1996).  

Flera mödrar upplevde en rädsla för att något skulle hända med deras barn, att barnet skulle 

dö. Detta ledde till att de blev överbeskyddande och tillät inte andra i barnets närhet (Pires 

Olivia Santos Jr et al. 2014; Wai- Chi Chan et al. 2002). Spädbarnet upplevdes vara deras 

första prioritet, utan tanke på sig själv eller andra (Pires Olivia Santos Jr et al. 2014). Mödrar 

upplevde att de hemsöktes av effekterna av deras depressiva beteende på sina barn. Detta 

gjorde att de skapade skyddsåtgärder för att skydda barnet mot de värsta effekterna av 

sjukdomen. Situationer beskrevs, där mödrar fysiskt avskärmade sig från barnet när de grät. 

Mödrar tvingade sig även att integrera med sina barn för att skydda dem från 

skadeverkningar. Dessa mödrar upplevde att deras första prioritering var att barnet skulle 

vara väl omhändertaget, även om de själva inte mådde bra (Tatano Beck, 1996).  

Stöd och hjälp 

I temat Stöd och hjälp representeras mödrarnas upplevelser av relationer samt kontakt med 

hälso- och sjukvård i referens till deras sjukdom. Mödrar beskrev att de sökte efter orsaker 

och förklaringar till deras tillstånd som exempelvis traumatiska upplevelser, så som 

barnmisshandel eller en svår förlossning. Men andra anledningar som personliga och 

psykosociala faktorer nämndes, exempelvis brist på socialt stöd, förändringar i livsstil samt 

relationsproblem (Abrams & Curran, 2009; Patel et al. 2013). 
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Mödrar upplevde att relationer var en viktig aspekt i deras sjukdom (Abrams & Curran, 2009; 

Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et al. 2005; Wai- Chi Chan et al. 2002). Flera 

mödrar upplevde att sjukdomen påverkade förhållandet mellan dem och deras make, negativt. 

Fokus i förhållandet upplevdes ligga på barnet och detta ledde till en bristande 

kommunikation, då det fanns svårigheter att uttrycka sina känslor verbalt (Edhborg et al. 

2005). Upplevelser av brist på stöd, både praktiskt och emotionellt var framträdande hos flera 

mödrar (Abrams & Curran, 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et al. 2005; 

Gardner et al. 2014; Wai- Chi Chan et al. 2002). Mödrar som hade ett positivt stöd upplevde 

att stödet skyddade dem från känslor av ångest (Gardner et al. 2014). Praktiskt stöd upplevdes 

ge mödrarna möjlighet till vila samt undvika stress (Pires Olivia Santos Jr et al. 2014). 

Dessutom skapade detta stöd en möjlighet för barnet att skapa sig kärleksfulla relationer med 

andra familjemedlemmar (Tatano Beck, 1996). Stöd ifrån andra mödrar med PPD, gav 

positiva upplevelser då det gav en känsla av gemenskap samt en bekräftelse om att de inte var 

ensamma med denna sjukdom (Garder et al. 2014; Hanley & Long, 2006; Lopez Nahas & 

Hillege, 1999). 

Mödrar upplevde deras interaktion med hälso-och sjukvården som både positiv samt negativ 

(Buultjens & Liamputtong, 2007; Chan & Levy 2003; Gardner et al. 2014; Roger Dennis & 

Lewis, 2009). En del mödrar upplevde att de fick motstridiga råd, vilket skapade förvirring 

och frustration (Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et al. 2005). Upplevelser avseende 

stödet från distriktsköterskan på BHV, ansågs vara bristfälligt av flera mödrar (Buultjens & 

Liamputtong, 2007). Andra mödrar upplevde stödet från hälso- och sjukvården som något 

positivt. De ansåg att de blev rättvist behandlade och upplevde att de fick det stöd de behövde 

(Buultjens & Liamputtong, 2007; Chan & Levy, 2003). Diagnosen PPD tillät kvinnorna att 

vara ”deprimerade” och ”sjuka”, vilket ledde till att mödrar kände sig bekräftade (Buultjens 

& Liamputtong, 2007). 

Behandling med medicinering av antidepressiva läkemedel gav upplevelser med blandade 

känslor. Medicinering sågs som en svaghet som förstärkte bilden av att vara en dålig moder. 

Trots att antidepressiva läkemedel beskrevs som något negativt, upplevdes det vara det 

mindre av två onda ting (Patel et al. 2013). 

Mödrar gjorde ett medvetet val att överkomma sin sjukdom (Gardner et al. 2014; Roger 

Dennis & Lewis, 2009). Det beskrevs som en kamp att bli frisk med en stor rädsla för återfall 

av sjukdomen (Edhborg et al. 2005; Patel et al. 2013). Flera mödrar beskrev upplevelser av 
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att hitta egna sätt att knyta an till sitt barn. Men även att kärleken till barnet växte successivt 

med barnet, då barnet började reagera, le och skratta (Edhborg et al. 2005). 

Ouppfyllda förväntningar på lycka  

Kärntemat som identifierades benämns som ”Ouppfyllda förväntningar på lycka” och 

integrerar alla teman i denna metasyntes. Detta betyder att alla aspekter av upplevelser av 

misslyckande är förknippade med förväntningar av glädje i samband med att få ett barn och 

bli moder. Dessa förväntningar, både egna och andras skapar press på modern så att hon i 

samband med barnets födsel upplever misslyckande istället för lycka. Detta kan tydlig ses 

under exempelvis temat Att kliva in i en ny roll, där flera mödrar upplevdes byta till ett så 

kallat ”mamma liv” och att de upplevde stor press på att axla rollen som perfekt moder 

(Abrams & Curran, 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007; Edhborg et. Al, 2005; Gardner et. 

al, 2014; Hanley et. al, 2006; Lopez Nahas & Hillege, 1999; Patel et. al, 2013; Roger Dennis 

& Lewis, 2009; Tatano Beck, 1996). Även i temat Att styras av känslor, beskrivs ouppfyllda 

förväntningar på moderskapet som en källa till känslan av misslyckande (Buultjens & 

Liamputtong, 2007; Gao et. al, 2009; Hall, 2006; Hanley et. al, 2006; Roger Dennis & Lewis, 

2009). I temat Att inte våga vara, beskrivs en press på nyblivna mödrar att de borde vara 

nöjda när de fått ett välskapt barn. Detta genererade en rädsla för att bli dömd som en dålig 

moder (Edhborg et. al, 2005; Gardner et. al, 2014; Hall, 2006; Patel et. al, 2013). 

Resultatet och beskrivningen av kärntemat beskriver direkt och indirekt att ett misslyckande 

leder till stora konsekvenser för de mödrar som drabbas av postpartum depression. Vilket 

också kan ses som att dessa mödrar upplever ett lidande. Detta lidande drabbar både dem 

själva, deras barn och resten av familjen. Detta kan bland annat ses under temat Att skydda 

sitt barn, där det beskrivs att kvinnor påverkades av effekterna av deras depressiva 

beteenden. Det gjordes försök att skydda sitt barn från skadeverkningar genom att tvinga sig 

själv att interagera med barnet samt att skapa skyddsåtgärder för att skydda barnet mot de 

värsta effekterna av sjukdomen (Tatano Beck, 1996). Förväntningar på lycka finns i samband 

med att ett barn föds. Men när modern till barnet inte upplever att hennes och andras 

förväntningar uppnås, kan detta leda till negativa känslor. Förväntningar på lycka skapar 

press på den nyblivna modern att allt skall vara bra. Om förväntningarna inte uppnås, kan en 

nedåtgående spiral av negativa känslor skapas. 
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Diskussion 

Diskussionen inleds med metod för att sedan övergå till att diskutera resultatet.  

Metoddiskussion 

Litteratursökningen för denna studie utfördes i PsycARTICLE, CINAHL samt PubMed. 

Valet av att använda dessa databaser grundade sig i från deras referenser till omvårdnad. 

Dock kan valet av dessa databaser lett till en begränsning i sökningen, då databaserna 

innefattar tidskrifter som är kodade som omvårdnads tidskrifter. Relevanta studier som är 

publicerade i tidskrifter som inte är kodade som omvårdnads tidskrifter, framkom då inte i 

sökningen (Polit & Beck, 2012). Vid litteratursökningen användes inga kriterier för åldern av 

artiklarna, för att göra sökningen så bred som möjligt. Valet av att enbart använda booleska 

sökoperatorn AND, trots det att OR gav ett icke hanterbart utbud, kan begränsat sökningen så 

att relevanta artiklar har missats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökoperatorn NOT 

upplevdes inte relevant till studiens sökord. Genom att använda fler databaser hade det 

eventuellt funnits möjlighet att tillföra fler artiklar till studien. Genom att begränsa sig till 

engelska artiklar finns möjlighet att relevant litteratur har uteslutit. Grå litteratur, vilket är ett 

mellanting mellan vetenskapligt granskad litteratur samt populärvetenskaplig, eftersökte inte 

på grund av tidsbegränsningen för utförande av studien.  

Vid kvalitetsgranskning med CASP visade det sig att av 21 artiklar, var det 14 artiklar som 

hade maxpoäng och som inkluderades i studien. Enligt Polit och Beck (2012) finns det en 

oenighet om kvalitet bör vara ett kriterium för att utesluta studier till en metasyntes. Noblit 

och Hare (1988) förespråkar att inkludera alla relevanta studier, men att ge mer tyngd åt de 

studierna med hög kvalitet. Finfgeld (2003) föreslår att de studier som inkluderas bör minst 

ha accepterade kvalitativa metoder samt ha ett resultat som stöds av rå data, det vill säga citat 

från deltagare (ibid.). Valet av att begränsa sig till de studier med max poäng, gjordes för att 

få hög kvalitet på urvalet samt att få ett hanterbart analysmaterial då studien gjordes under 

begränsad tid. Detta val kan dock gjort att artiklar med relevant resultat uteslutits på grund av 

exempelvis en ofullkomlig metodbeskrivning.  

De 14 inkluderad studierna var från olika länder. Två av de studier som var från Kina, var 

nästan identiska. En av studierna var publicerad 2002 med fyra författare (Wai- Chi Chan, 

Levy, Chung & Lee, 2002) och den andra var publicerad 2003 med två författare (Chan & 

Levy, 2003). Då två av författarna skrivit båda artiklar samt att resultatet var i största del 
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identiskt, drogs slutsatsen att studien från 2003 utgick från studien 2002. Detta trots att 

artikeln var peer review. Artikeln från 2003 (Chan & Levy, 2003), valdes dock att ändå 

inkluderas i studien då resultatet innehöll ett tema som inte var med i artikeln från 2002 (Wai- 

Chi Chan et. al, 2002). Det temat var det enda från resultatet som kom att inkluderas i 

studien. Studiens resultat kan ha påverkats av artiklarnas spridning från olika länder. Studien 

tar inte upp kulturella eller religiösa skillnader men det kan tänkas vara faktorer som påverkar 

mödrarnas upplevelser av sin sjukdom. Resultatet kunde eventuellt skilja sig något, om 

studien begränsat sig till ett land. Dock var antalet artiklar om detta ämne relativt lågt och 

därför gjordes valet att inte begränsa studien till ett land.   

En metasyntes med en etnografisk ansats valdes utifrån Noblit och Hare (1988) för att nå nya 

insikter samt ny tolkning av resultaten. Enligt Polit & Beck (2012) är metasyntetisering ett 

metodologisk tillvägagångsätt för utveckla ny kunskap baserad på noggrann analys av 

befintliga kvalitativa forskningsresultat (ibid.). En kvalitativ metasyntes ökar nyttan av 

ingående studiers resultat genom att skapa en mer omfattade syn över fenomenet (Zimmer, 

2004). Enligt Polit och Beck (2012) skapar metasyntes ett sätt att omläsa data eller ett tillfälle 

att reflektera data på nya vis (ibid.).  Designen kan ifrågasättas vad gällande grunden för 

tolkning. Studiens resultat bygger på mödrars upplevelser av sin sjukdom. Det är dock 

författarens uppfattning om vad upplevelser är, som ligger till grund för extrahering av data. 

Detta kan tänkas innebära att relevant data kan ha uteslutit då det inte ansågs stämma överens 

med författarens uppfattning. Detta försöktes dock undvikas genom kontinuerlig kontakt samt 

genomgång med författarens handledare. Enligt Polit och Beck (2012) finns det inga 

universella regler för hur tolkning av kvalitativ data bör ske. Detta gör processen svår att 

förklara.  Morse och Field (1995) beskriver processen som att pussla ihop data, göra det 

osynliga synligt och hitta länkar. Det är en process av gissningar och verifiering, korrigering 

samt modifiering av förslag och försvar (ibid.). Att sammanföra kvalitativa studier om ett 

gemensamt relaterat område, skapar möjlighet att se nya nyanser. Givna antaganden 

exponeras, beskrivs och förklaras på ett sätt som ger nya insikter (Walsh & Downe, 2004).  

Polit och Beck (2012)  beskriver att i kvalitativ forskning bör trovärdighet eftersträvas, det 

vill säga är skapad kunskap rimlig och är resultatet giltigt? Denna studie bygger sitt resultat 

på kvalitativa intervjustudier vars deltagare har upplevt PPD. Deltagarna har delgivit sina 

tankar och upplevelser i relevans till sin sjukdom. De kategorier och teman som har 

framkommit har utöver författaren även kontrollerats av en handledare för att säkerställa ett 

giltigt resultat. Även pålitlighet bör eftersträvas (Polit & Beck, 2012). Pålitligheten i denna 
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studie kan påvisas genom att författaren tagit sin förförståelse i beaktning till metasyntesen. 

Pålitligheten kan även stärkas av att det endast är en person som har gjort denna studie. 

Metasyntesen har därför inte påverkats av fler personers olika tolkningar av fenomenet. Polit 

och Beck (2012) beskriver även bekräftelsebarhet, det vill säga är studien baserad på 

objektivitet? Detta för att säkerställa så att data i studien är baserad på information given av 

deltagare i inkluderade studier samt att de tolkningar som framkom inte är påhittade av 

författaren. Pålitligheten kan påvisas genom noggrann beskrivning av metasyntesen steg samt 

diskussion kring begränsningar av studiens metod. Överförbarhet bör även diskuteras, det vill 

säga är resultatet generaliserbart och går det att överföra till andra grupper eller situationer 

(Polit & Beck, 2012)? Denna studie har belyst fenomenet mödrars upplevelser av sin 

postpartum depression, dock har studien inte utgått från specifika faktorer kopplade till 

mödrarnas upplevelser så som etnicitet, kultur eller religion. Det kan då finnas möjlighet att 

överföra studiens resultat på studier som inkluderar eller utgår från dessa faktorer.   

Resultatdiskussion 

Metasyntesens syfte var att sammanställa rådande forskning inom vårdvetenskap, om 

mödrars upplevelser av sin postpartum depression. De fem teman samt kärntemat som 

framkom genom syntesen kommer diskuteras nedan.  

Resultatet visade på att kvinnor med PPD upplevde det svårt att sätta ord på sin sjukdom. 

Detta beskrevs i temat Att inte våga vara. Kvinnor beskrevs ha svårt att berätta om sina 

känslor på grund av rädsla för att bli dömd samt för eventuella konsekvenser. Resultatet stöds 

av Tatano Becks (2002) studie som påvisar att kvinnor med PPD många gånger gör medvetna 

val att inte tala om sina känslor för rädsla för konsekvenser. McIntosh (1993) beskriver att 

flera kvinnor väljer att inte berätta om sina känslor då de skäms över sina bristande 

egenskaper som en bra moder. Även Ahmed, Stewart, Teng, Wahoush och Gagnon (2008) 

menar att rädsla många gånger styr dessa kvinnors beslut att inte delge hur de egentligen mår. 

Mollard (2012) skriver att de mödrar som upplever sig själva som dåliga mödrar, skyddar sig 

själva genom att gömma sig för omvärlden (ibid.). Det är således viktigt att 

distriktssköterskan i hälso- och sjukvården tydliggör för nyblivna mödrar att denna sjukdom 

kan förekomma efter förlossning, samt ge information om möjlighet till råd och stöd. I möten 

med mödrar är det viktigt att distriktssköterskan utgår från personcentrerad vård och 

applicerar det i sitt arbetssätt. Personcentrerad vård betonar och erkänner den individuella 

moderns självbestämmande, val, värde, värderingar, åsikter samt bakgrund (Koren, 2010).  
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Resultatet påvisar att mödrar upplevde stora krav på sig själva. Detta framkom i temat Att 

kliva in i en ny roll. Kvinnor beskrevs vara tvungna att byta till ett så kallat ”mamma liv”. De 

hade krav på sig själva att leva upp till bilden av en perfekt moder. Resultatet stöds av 

Mollards (2012) studie där det beskrivs att när en moder med PPD inte lever upp till bilden 

av en bra moder, upplever hon sig själv istället som en dålig moder. Att nå upp till kraven av 

att vara en perfekt moder ansågs vara en kamp, vilket även påvisas i Tatano Becks (2002) 

studie. Även Leung, Arthur G och Martinson (2004) menar att dessa kvinnor är fångade 

mellan verklighet och förväntningar.  Det kan då vara av vikt att distriktssköterskan genom, 

exempelvis samarbete med barnmorska, hjälpa mödrar att skapa realistiska förväntningar på 

moderskap. Ett exempel på realistiska förväntningar kan vara sömnen. Symon, Bammann, 

Crichton, Lawings och Tucsok (2012) skriver att sömnproblem är något som bör förväntas 

vid födseln av ett barn. Bristen på sömn kan orsaka stress men även ångest hos barnets 

moder. Tammentie, Paavilainen, Åstedt Kurki och Tarkka (2013) skriver att för en moder 

skall kunna delge sina känslor till distriktssköterskan, krävs det en tillitsfull relation. Detta 

menar Tammentie et. al (2013) kan börja utformas genom ett samarbete med barnmorska 

redan under kvinnors graviditet.  

Resultatet visade att kvinnor med PPD lever med svåra känslor. Detta framkom under temat 

Att styras av känslor men genomsyrar även resterande teman. Tankar på att skada sig själv 

eller sitt barn förekom hos flera kvinnor. Detta resultat stöds av Tatano Becks (2002) studie 

där det beskrivs att negativa känslor ligger till grund för tankar på självskadebeteende samt 

tankar på att skada sitt barn. Tatano Beck (2002) menar även att självmord kan ses som en 

ljusglimt eller en utväg från den mardröm som dessa kvinnor befinner sig i. Clark Amankwaa 

(2003) beskriver i sin tur att självmordstankar är en konsekvens till dessa kvinnors känslor 

och förlust av kontroll över dem (ibid.). Detta indikerar att PPD är en allvarlig och potentiell 

livsfarlig sjukdom som bör tas på största allvar samt vara en prioritet för hälso- sjukvården. 

Det framkom i resultat temat Att skydda sitt barn, att kvinnor hade en önskan att beskydda 

sitt barn mot effekterna av sin sjukdom. Detta gjordes genom att mödrarna avskärmade sig 

själva från barnen men även att de hittade metoder för att ge barnet den stimulans som inte 

kunde tillgodoses. Detta resultat stöd av Leung, Arthur G och Martinsons (2004) studie, som 

beskriver att kvinnor med PPD har som första prioritet att säkerställa barnets välmående samt 

dess säkerhet. Detta indikerar att trots mödrars sjukdom och dess konsekvenser, som relateras 

till barnets födsel, så är barnets välmående och säkerhet en prioritet för många mödrar. 

Distriktssköterskan kan genom att hjälpa modern, även hjälpa barnet. Enligt Holden, 
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Sagovsky och Cox (1989) kan distriktssköterskan genom icke-styrande rådgivning, 

terapeutiskt lyssnande samt socialt stöd, hjälpa mödrar att återhämta sig från PPD. 

I resultatet framkom det att kvinnor med PPD hade varierande upplevelser vad gällande 

kontakt med hälso- sjukvården. Detta beskrivs i temat Stöd och hjälp. Upplevelserna 

gentemot hälso- och sjukvården varierade mellan positiva och negativa. Otillräckligt stöd 

beskrevs som en faktor till negativa upplevelser. Detta resultat kan även påvisas i Arborelius 

och Brembergs (2002) studie där distriktssköterskan beskrevs vara den faktor som avgjorde 

ifall utgången av ett möte blev positivt eller negativ.  McIntosh (1993) skriver att i mötet med 

kvinnor med PPD är det viktigt att möta mödrarnas egna förväntningar angående deras 

depression och dess orsaker, för att skapa en positiv upplevelse för modern. Detta indikerar 

att distriktssköterskan i mötet med en moder med PPD, måste vara lyhörd för moderns 

känslor och uppfattningar. Det kan vara av vikt att inta en lyssnande roll och låta modern föra 

samtalet. Robertsson (2010) menar att det är viktigt att distriktssköterskan inte gör några 

antaganden eller bedömningar om en moderns psykiska välbefinnande utan att först 

genomfört en korrekt bedömning. 

Ur dessa teman framkom ett kärntema Ouppfyllda förväntningar på lycka och integrerar alla 

teman i resultatet. Kärntemat reflekterar att förväntningar på lycka som inte uppnås, skapar 

upplevelser av misslyckande och leder till lidande för modern, barnet och resten av familjen. 

Kärntemat stöds av Tatano Becks (2002) studie som beskriver att det cirkulerar myter kring 

moderskap som total tillfredställelse och lycka (ibid.). Det är myter som sådana som gör att 

förväntningar skapas. Dessa myter skapar dock orimliga mål för mödrar att uppnå. Nicolson 

(1990) menar att trots att den finns en sådan hög förekomst av negativa känsloreaktioner i 

samband med moderskapet, så är det ett vanligt antagande att moderskap är lika med lycka. 

Det är därför viktigt att stödja mödrar så att de känner trygghet att kunna prata om 

ambivalenta känslor av moderskap för att mildra de känslor av ouppfyllda förväntningar på 

lycka. Vidare är det av vikt att ge information om denna sjukdom, inte endast till mödrarna 

utan även till andra familjemedlemmar för att stärka kvinnans sociala stöd.  

Slutsats 

Denna metasyntes utgick från Noblit och Hares (1988) meta- etnografi. Syntesen utgick från 

studier med kvalitativ design. Resultatet som framkom, delades in i fem teman. Resultatet 

visar på mödrars beskrivning av sina upplevelser utifrån olika aspekter.  Ur teman framkom 

en större helhet, ett kärntema för ”ouppfyllda förväntningar på lycka”. Resultatet indikerar att 
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mödrars upplevelser av sin sjukdom är kopplade till negativa känslor som grundar sig på 

ouppfyllda förväntningar på lycka, vilket leder till känslor av att misslyckas som moder. 

Resultatet indikerar även att det behövs en ökad medvetenhet om denna sjukdom för att 

förebygga samt skapa en förståelse för dessa mödrar. Det är viktigt att minska stigman som 

finns associerat med sjukdomen. Mödrar skall inte behöva vara rädda för att uttrycka sina 

känslor utan få möjlighet till stöd och hjälp.  

Klinisk implikation 

Distriktsköterskan kan i sitt arbete hjälpa mödrar med PPD genom samverkan med 

familjemedlemmar och genom att vara en källa för kunskap av stöd och hjälp. 

Distriktssköterskan bör hjälpa mödrar att få förståelse för sina känslor genom att hjälpa dem 

att sörja sitt förflutna. Hjälpa dem att förutse framtida utmaningar samt hur de individuellt 

kan hantera dem. Genom denna studie har kunskap framkommit angående de höga 

förväntningar som finns på moderskapet. Kunskap som distriktsköterskan kan ta del av och ta 

med i mötet med nyblivna mödrar, för att skapa ett bra möte och för att hjälpa mödrarna med 

att hantera dessa förväntningar.  

Det finns ett behov av mer kunskap om mödrars upplevelser av sin postpartum depression. 

Detta då kvinnors upplevelser är individuella och stöd och hjälp inte kan impliceras likadant 

på alla mödrar med denna sjukdom. Fler intervjustudier behövs som belyser mödrars 

upplevelser av sin postpartum depression, i relation till barnet samt barnets fader. Det är 

viktigt att få en övergripande förståelse för sjukdomen som kan bidra till att dessa kvinnor 

upptäcks i ett tidigt skede, så att de inte tvingas lida i tysthet. 



 

21 
 

Referenser 
*Abrams, L., & Curran, L. (2009). ”And your telling me not to stress?” A grounded theory 

study of pospartum depression symptoms among low- income mothers. Psychology of 

Women Quarterly. 33, 351- 362.  

Ahmed, A., Stewart W. D., Teng, L., Wahoush, O., & Gagnon J. A. (2008). Experiences of 

immigrant new mothers with symptoms of depression. Archives Womens Mental Health. 11, 

295-303.  

Arborelius U. E., & Bremberg G. S. (2002). Supportive and nonsupportive qualities of child 

health nurses´contact whit strained infant mothers. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

17, 169-175.  

*Buultjens, M., & Liamputton, P. (2007). When giving life starts to take the life out of you: 

women´s experiences of depression after childbirth. Midwifery. 23, 77.91. 

Bågedahl Striglund, M., & Monsen Börjesson, K. (1998). Postnatal depression: a hidden 

illness. Acta Psychiat Scand. 98, 272-275. 

Bremberg, S., & Eriksson, L. (Red.) (2010). Investera i barns hälsa. Stockholm: Ghotia 

förlag. 

Broberg, A., Granqvist,P., Ivarsson, T., & Risholm Mothander, P. (2006). Anknytningsteori: 

betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & Kultur. 

*Chan, S., & Levy, V. (2003). Postnatal depression: a qualitative study of the experiences of 

a group of Hong Kong Chinese women. Journal of Clinical Nursing. 13, 120-123. 

Clark Amankwaa, L. (2003). Postpartum Depression Among African- American Women. 

Issues in Mental Health Nursing. 24, 297-316.  

*Edhborg, M., Friberg, M., Lundh, W., & Widström, A. (2005). ”Struggling with life”: 

Narratives from women with signs of postpartum depression. Scandinavian Journal of Public 

Health. 33, 261-267. 

Faxelid, E., Hogg, B., Kaplan, A., & Nissen, E. (2005). Lärobok för barnmorskor. Lund: 

Studentlitteratur AB.  



 

22 
 

Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., Kuhn, C., Yando, R., … Bende, D. 

(2003). Pregnancy Anxiety and Comorbid Depression and Anger: Effects on the Fetus and 

Neonate. Depression and Anxiety, 17,140–151. 

Finfgeld- Connett, D. (2009. Generalizability and transferability of meta-synthesis research 

finding. Journal of Advanced Nursing. 66(2), 246–254. 

Finfgel, D. (2003). Metasynthesis: The State of the Art- So Far. Qualitative Health Research. 

13(7), 893-904.  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

*Gao, L., Wai Chi Chan, S., You, L., & Li, X. (2009). Experiences of postpartum depression 

among first –time mothers in mainland China. Journal of Advanced Nursing. 303- 312. 

*Garder L, P., Bunton, P., & Edge, D. (2014). The experiences of postnatal depression in 

West African mothers living in the United Kingdom: A qualitative study. Midwifery. 30, 756- 

763. 

Gruen, D. (1990). Postpartum depression; a debilitating yet often unassessed problem. Health 

& Social Work. 15(4), 261-270. 

*Hall, P. (2006). Mothers´Experiences of postnatal depression: an interpretative 

phenomenological analysis. Community Practitioner. 79(8), 256- 260. 

*Hanley, J., & Long, B. (2006). A study of Welsh mother´s experiences of postnatal 

depression. Midwifery. 22, 147-157. 

Holden, J., Sagovsky, R., & Cox, J. (1989). Counselling in a general practice setting: 

controlled study of health visitor intervention in treatment of postnatal depression. British 

Medical Journal. 298. 223- 226.  

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur & kultur. 

Kamibeppu, K., Furuta, M.,Yamashita, H., Sugishita,K., Suzumiya, H., & Yoshida, K. 

(2009). Training health professionals to detect and support mothers at risk of postpartum 

depression or infant abuse in the community: A cross-sectional and a before and after study. 

BioScience Trends. 3(1), 17-24.   



 

23 
 

Kimura, L., McGee, A., Baird, S., Viloria, J., & Nagatsuka, M. (2015). Healthy Mothers 

Healthy Babies: Awareness and Perceptions of Existing Breastfeeding and Postpartum 

Depression Support among Parents and Perinatal Health Care Providers in Hawai‘i. Hawaii 

Journal of Medicine & Public Health. 17(3), 101-111.    

Koren, M. (2010). Person-centered care for nursing home residents: The culture-change 

movement. Health Affairs. 29, 312–317. 

Leung, S., Arthur G. D., & Martinson, I. (2004). Stress in women whit postpartum 

depression; a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing. 54(4), 353- 360.  

*Lopez Nahas, V., & Hillege, S. (1999). Postpartum depression: The lived experiences of 

Middle Eastern Migrant Women in Australia. Journal of Nurse- Midwifery. 44(1), 65- 74. 

Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E., & Sundelin, C. (2009) Barnhälsovård- att främja 
barns hälsa. Stockholm: Liber AB. 

McIntosh, J. (1993). Postpartum depression: Women´s help- seeking behavior and 
perceptions of cause. Journal of Advanced Nursing. 18, 178- 184.  

Mollard K. E. (2014). A Qualitative Meta- Synthesis and Theory of Postpartum Depression. 
Issues in Mental Health Nursing. 35, 656- 663.  

Morse, J., & Field, P. (1995). Qualitative research methods for health professionals. 
Thousand Oaks. Kalifornien: Sage.   

Nicolson, P. (1990). Understandning postnatal depression: a mother- centred approach. 
Journal of Advanced Nursing. 15, 689- 695. 

Noblit W. G., & Dwight Hare, R. (1988) Meta- ethnography: Synthesizing Qualitative 
Studies. USA: Sage Publications. 
 
Nielsen Forma, D., Videbech, P., Hedegaard, M., Dalby Salvig, J., & Secher, N. (2000). 

Postpartum depression: identification of women at risk. British Journal of Obstetrics and 

Gynaecology, 107, 1210-1217. 

Hallström, I., & Lindberg, T. (2009). Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber AB.  

*Patel D. A., Wittkowski, A., & Wieck, A. (2013). An exploration of illness beliefs in 

mothers with postnatal depression. Midwifery. 29, 682- 689. 

*Pires Oliveira Santos Jr, H., Sandelowski, M., & Maria Rosa Gualda, D. (2014). Bad 

thoughts: Brazilian women´s responses to mothering while experiencing postnatal depression. 

Midwifery. 30, 788- 794. 



 

24 
 

Polit, D., & Tatano- Beck, C. (2012). Nursing Research- Generating and Assessing Evidence 

for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

Robertsson, K. (2010). Understanding the needs of women with postnatal depression. 

Nursing Standard. 24(46). 47-55.  

*Roger Dennis, T., & Lewis, B. (2009). Surviving Postpartum Depression and Choosing to 

be a Mother. Southern Online Journal of Nursing. 

Statens folkhälsoinstitut. (2003). Post partum depression – nedstämdhet och depression i 

samband med barnafödande. 

http://vardgivare.skane.se/contentassets/699c4de8212942c7b5b0de5c1b14eb02/post-partum-

depression.pdf. Tillgänglig: 2015-06-11. 

Socialstyrelsen. (2014). Dödsfallsutredningar 2012–2013, Socialstyrelsens utredningar av 

vuxna och barn som avlidit med anledning av brott. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-19. Tillgänglig: 2015-05-14. 

Thomas, J. L., Sharp, M. K., & Paxman, G. C. (2014). Stories of Postpartum Depression: 

Exploring Health Constructs and Help- seeking in Mothers´Talk. Women & Health. 54(4), 

373- 287. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Förebyggande av 

postpartumdepression. http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Forebyggande-av-

postpartum-depression/. Tillgänglig: 2015-05-19. 

Symon, B., Bammann, M., Crichton, G., Lawings, C., & Tucsok, J. (2012). Reducing 

postnatal depression, anxiety and stress using an infant sleep intervention. BMJ Open. 2, 1- 6.  

Tammentie, T., Paavilainen, E., Tarkka, M., & Åstedt- Kurki, P. (2009). Families’ 

experiences of interaction with the public health nurse at the child health clinic in connection 

with mother’s post-natal depression. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 16, 

716–724. 

Tammentie, T., Paavilainen, E., Tarkka, M., & Åstedt- Kurki, P. (2013). Public health nurses 

in Finland help to prevent postnatal depression. Art & science research. 13(1). 26- 31.  

*Tatano Beck, C. (1996). Postpartum Depressed Mother´s Experiences Interacting with Their 

Children. Nursing Research. 45(2), 98-104. 



 

25 
 

Tatano Beck, C. (2002). Postpartum Depression: A Metasynthesis. Qualitative Health 

Research. 12(4), 453- 472.  

Tatano Beck, C., & Indman, P. (2005). The Many Faces of Postpartum Depression. JOGNN 

clinical research. 34(5), 569- 576. 

*Wai Chi Chan, S., Levy, V., Chung, T., & Lee, D. (2002). A qualitative study of the 

experiences of a group of Hong Kong Chinese women diagnosed with postnatal depression. 

Journal of Advanced Nursing. 39(6), 571- 579. 

Walsh, D., & Downe, S. (2004). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature 

review. Journal of Advanced Nursing. 50(2), 204-211. 

Werner, E., Miller, M., Osborne, L., Kuzava, S., & Mon, C. (2014). Preventing postpartum 

depression: review and recommendations. Arch Womens Ment Health. 18, 41–60. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad- EN bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Sweden: Studentlitteratur. 

World Health Organization. (2015). Maternal mental health. 

http://www.who.int/mental_health/maternal-child/maternal_mental_health/en/. Tillgänglig: 

2015-05-17.  

Zauderer, C. (2009). Postpartum Depression: How Childbirth Educators Can Help Break the 

Silence. The Journal of Perinatal Education. 18(2), 23–31. 

Zimmer, L. (2004). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal 

of Advanced Nursing. 53(3), 311–318. 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Bilageförteckning 
 

Bilaga 1, Tabell 1, Översikt av litteratursökning 

Bilaga 2, CASP 

Bilaga 3, Tabell 2, Översikt av exkluderade artiklar 

Bilaga 4, Tabell 3, Översikt av inkluderade artiklar 

 



 

5 
 

Bilaga 1: 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning  

PsycARTICLES 
150903 

Sökord Antal träffar  Antal abstrakt lästa Antal sparade 
studier 

Sökning fritext Postpartum 
depression 

73   

Sökning fritext, Peer 
Reviewed. 

Postpartum 
depression 

73 26 3 

Kontrollerad sökning 
Thesaurus 

Postpartum 
depression 

66   

Kontrollerad sökning 
Thesaurus, Peer 
reviewed 

Postpartum 
depression 

66 28 1 

 

 

CINAHL 150909 Sökord Antal träffar Antal abstrakt lästa Antal sparade 
studier 

Sökning fritext Postpartum 
depression, life 
experience 

50   

Sökning fritext med 
peer reviewed, 
English Language, 
Research Article. 

Postpartum 
depression, life 
experience 

33 7 3 

Kontrollerad sökning, 
CINAHL Headings 

Postpartum 
depression (and) life 
experience 

42   

Kontrollerad sökning, 
CINAHL Headings 
med peer reviewed, 
English Language, 
Research Article. 

Postpartum 
depression (and) life 
experience 

 

25 11 4 

 

PubMed 150915 Sökord Antal träffar Antal abstrakt lästa Antal sparade 
studier 

Sökning fritext Postpartum 
depression, mothers 

2153   

Sökning fritext Postpartum 
depression, mothers, 
qualitative studies 

102 28 2 

Kontrollerad sökning 
MeSH 

Postpartum 
depression (and) 
mothers (and) 
qualitative research 
(qualitative studies 
fanns inte som sökord 
i MeSH) 

37 14 1 



 

6 
 

Bilaga 2 

   

 

10 questions to help you make sense of qualitative research                                   

Screening Questions   

1. Was there a clear statement of the aims of the research? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider 

 What was the goal of the research? 
 Why it was thought important? 
 Its relevance. 

2. Is a qualitative methodology appropriate? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider 

 If the research seeks to interpret or illuminate the actions and/or subjective experiences of research 
participants. 

 Is qualitative research the right methodology for addressing the research goal. 
3. Was the research design appropriate to address the aims of the research? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider: 

 If the researcher has justified the reseach design (e.g. have they discussed how they decided 
which method to use)? 

 

4. Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider:  

 If the researcher has explained how participants were selected? 
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 If they explained why the participants they selected were the most appropriate to provide access 
to the type of knowledge sought by the study? 

 If there are any discussions around recruitment (e.g. why some people chose not to take part)? 
5. Was the data collected in a way that addressed the research issue? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider: 

 If the setting for data collection was justified. 
 If it is clear how data were collected (e.g. focus group, semi- structured interview etc). 
 If the researcher has justified the methods chosen. 
 If the researcher has made the methods explicit (e.g. for interview methods, is there an indication of 

how interviews were conducted, or did they use a topic guide)? 
 If methods were modified during the study. If so, has the researcher explained how and why? 
 If the form of data is clear (e.g. tape recordings, video, material, notes etc)? 
 If the researcher has discussed saturation of data? 

6. Has the relationship between researcher and participants been adequately considered? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider: 

 If the researcher critically examined their own role, potential bias and influence during 
a) Formulation of the research questions 
b) Data collection, including sample recruitment and choice of location. 

 How the researcher responded to events during the study and weather they considered the 
implications of any changes in the research design?  

7. Have ethical issues been taken into consideration? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider: 

 If there are sufficient details of how the research was explained to participants for the reader to 
assess weather ethical standards were maintained. 

 If the researcher has discussed issues raised by the study (e.g. issues around informed consent or 
confidentiality or how they have handled the effects of the study on the participants during and 
after the study). 

 If approval has been sought from the ethics committee? 
8. Was the data analysis sufficiently rigorous? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider: 

 If there is an in- depth description of the analysis process? 
 If thematic analysis is used. If so, is it clear how the catagories/themes were derived from the 

data? 
 Weather the researcher explains how the data presented were selected from the original sample 

to demonstrate the analysis process? 
 If sufficient data are presented to support the findings? 
 To what extent contradictory data are taken into account? 
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 Weather the researcher critically examined their own role, potential bias and influence during 
analysis and selection of data presentation.  

9. Is there a clear statement of findings? 

Yes          Can´t tell          No 

Consider:  

 If the findings are explicit? 
 If there is adequate discussion of the evidence both for and against the researchers arguments? 
 If the researcher has discussed the credibility of their findings (e.g. triangulation, respondent 

validation, more than one analyst)? 
 If the finding are discussed in relation to the original research question? 

10. How valuable is the research? 

Consider: 

 If the researcher discusses the contribution the study makes to existing knowledge or 
understanding e.g. do they consider the findings in relation to current practice or policy?, or 
relevant research- based literature? 

 If they identify new areas were research is necessary? 
 If the researchers have discussed whether or how the findings can be transferred to other 

populations or considered other ways the research kay be used.  
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Bilaga 3: 

Tabell 2. Översikt av exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskning 

Författare, årtal Titel/Syfte Poäng på CASP 

Ahmed, A., Stewart E, A., Teng,mL., 
Wahoush, O., Gagnon J,A. (2008) 

Experiences of immigrant new mothers 
with symptoms of depression. 

Att undersöka erfarenheter hos nyblivna 
immigrant mödrar med symptom på 
depression. 

7/10 

McIntosh, J. (1993) Postpartum depression: women´s help- 
seeking behavior and perceptions of 
cause. 

Att undersöka erfarenheter samt 
uppfattningar hos förstagångsmödrar, 
med depressiva symtom. 

8/10 

Mauthner S, N. (1999) ”Feeling low and feeling really bad 
about feeling low”: Women´s 
experiences of motherhood and 
postpartum depression.  

Att undersöka moderskap och 
postpartum depression från kvinnors 
synpunkt. 

7/10 

Nicolson, P. (1990) Understanding postnatal depression: a 
mother- centered approach. 

Att undersöka kvinnors erfarenheter av 
postnatal depression samt vilka typer av 
rådgivning och stöd som kan vara 
effektiva. 

9/10 

Nicolson, P. (1999) Loss, happiness and postpartum 
depression: The ultimate paradox. 

Att undersöka övergången till 
moderskap, genom att utforska kvinnors 
erfarenheter 6 månader efter förlossning. 

9/10 

Templeton, L., Velleman, R., Persaud, 
A., Milnder, P. (2003) 

The experiences of postnatal depression 
in women from black and minority 
ethnic communities in Wiltshire, UK. 

Att beskriva erfarenheter hos kvinnor 
som lider av postnatal depression i 
svarta minoritets samhällen i Wiltshire, 
UK. 

9/10 

Thomas J, L., Scharp M, K., Paxman 
G, C. (2014) 

Stories of postpartum depression: 
Exploring health constructs and help- 
seeking in mothers´ talk.  

Att utforska beteende konstruktioner 
som härrör från Integrative Model of 
Behavior Prediction från online historier 
från 30 kvinnor angående deras 
erfarenheter av sin postpartum 
depression. 

8/10. 
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Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar.                                                               Bilaga 4 

Författare, årtal, 
land 

Syfte Datainsamlingsmetod, 
analys 

Deltagare Huvudresultat 

Abrams S, L., 
Curran, L. 
(2009). USA. 

Att undersöka låg 
inkomst mödrars 
erfarenheter och 
förklarande ram för 
deras postpartum 
depressiva symtom. 

Öppna intervjuer med 
en grundad teori 
(grounded theory). 
Konstant jämförande 
analys (Strauss & 
Corbin, 1998). 

19 Kvinnor. 
Ålder 18- 39. 
Medelåldern 
var 27. 10 
Afrikan- 
Amerikanska, 
5 latinska, 2 
Karibiska, 1 
afrikansk, 1 
USA, 1 
multikulturell. 

Kategorier som identifierades 
var: ”Ambivalence” 
(Ambivalent, motstridiga 
känslor), ”Caregiving overload” 
(Vårdande överbelatstning), 
”juggling” (Jonglering), 
”Mothering alone” (Ensamt 
moderskap) och ”Real- life 
worry” (Verklig livs oro). 

Buultjens, M. 
Liamputtong, P. 
(2007). 
Austalien. 

Att fånga de missade 
rösterna av mödrar 
som lider av postnatal 
depression. 

Öppna intervjuer med 
en Tematisk analys 
(Liamputtong & Ezzy, 
2005). 

10 kvinnor. 
Ålder 28- 40.  

Kategorier som identifierades 
var: ”Becoming a mother: what 
to expect” (Att bli mamma, vad 
som väntar), ”The birth of the 
baby: the experience of 
hospital stay” (Födelsen av 
barnet: upplevelsen av 
sjukhusvistelsen), ”Perceptions 
of causes and experiences of 
postnatal depression” 
(Uppfattningar om orsaker och 
upplevelser av 
förlossningsdepression) och 
”Women´s perceived social 
support” (Kvinnors uppfattning 
kring socialt stöd). 

Chan, S., Levy, 
V. (2003). Kina. 

Att beskriva 
erfarenheter av 
postnatal depression 
hos kinesiska Hong 
Kong kvinnor, 
undersöka uppskattade 
faktorer som har 
bidragit till deras 
depression samt 
identifiera deras hjälp- 
sökande beteende. 

Deskriptive intervju 
studie med en 
fenomenologisk analys 
(Colaizzi´s 1978). 

35 kvinnor, 
20- 40 år. 
Medelåldern 
var 31 år.  

Teman som identifierades var: 
”Trapped in the situation” 
(fångad i situationen), 
”ambivalent towards the baby” 
( Ambivalent, motstidiga känslor 
gentemot bebisen), ”uncaring 
husband” (Likgiltig/obekymrad 
make), ”controlling and 
powerful in-laws” 
(Kontrollerande och kraftfulla 
svärföräldrar) och ”regaining 
control” (återfå kontrollen). 

Edhborg, M., 
Friberg, M., 
Lundh, W., 
Widström, A-M. 
(2005). Sverige. 

Att undersöka och 
beskriva hur svenska 
kvinnor med symtom 
på postpartum 
depression, beskriver 
sina erfarenheter av 
den första månaden 
efter förlossning med 
deras barn. 

Intervju studie med en 
grundad teori 
(grounded theory). 
Konstant jämförande 
analys. 

22 kvinnor, 
20-42 år. 
Medelåldern 
var 32.2 år. 

Teman som identifierades var: 
”Struggeling with life” 
(Kämpandes med livet), 
”Struggeling with life related to 
the self” (Kämpandes med livet 
relaterat till jaget), ”Living up to 
the image of the good mother” 
(Leva upp till bilden av en god 
moder), ”Struggling with life 
related to the child” 
(Kämpandes med livet relaterat 
till barnet), ”Emotional 
feelings” (Emotionella känslor) 
och ”Struggling with life 
related to the partner” 
(Kämpandes med livet relaterat 
till partnern). 

Fortsättning Tabell 3. 
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Författare, årtal, 
land 

Syfte Datainsamlingsmetod, 
analys 

Deltagare Huvudresultat 

Gao, L., Wai-chi, 
C., You, L., Li, 
X. (2009). Kina. 

Att beskriva 
erfarenheter av 
postpartum depression 
hos förstagångs mödrar 
i Kina. 

Semi strukturerad 
studie med en 
fenomenologisk analys 
(Van Manen´s, 1997). 

15 kvinnor. 
Ålder 23-36 
år. 
Medelåldern 
var 28,07 år. 

Teman som identiferades: 
”Feeling drained” (känna sig 
uttömd), ”percieving oneself to 
be a failure” (Uppfattningen om 
att vara misslyckad) och 
”dissonance” (dissonans, 
obehaglig känslor). 

Gardner L, P., 
Bunton, P., Edge, 
D., Wittkowski, 
A. (2014). 
England. 

Att undersöka den 
levda erfarenheter av 
postnatal depression 
hos västafrikanska 
mödrar som lever i 
England. 

Semi strukturerad 
intervju studie med en 
tolkande 
fenomenologisk analys 
(Smith and Osborn, 
2008). 

6 kvinnor, 3 
kvinnor från 
Nigeria 
samt 3 
kvinnor från 
Ghana. 
Ålder 22-36 
år. 

Teman som identifierades var: 
”Conceptualising PND”( 
konceptualisera postnatal 
depression, ett sätt att leva med 
PND), ”Isolation” (Isolering), 
”Loss of identity” (Förlust av 
identitet), ”Issues of trust” 
(Problem med förtroende), 
”Relationship as a protective 
factor” (Förhållande som en 
skyddsfaktor). 

Hall, P. (2006). 
England. 

Att undersöka tankar 
och känslor hos 
kvinnor som lider av 
postnatal depression. 

Ostrukturerad intervju 
studie med en tolkande 
fenomenologisk analys.  

10 kvinnor. 
9 kvinnor 
var vita, 1 
kvinna hade 
ett grekiskt 
ursprung. 

Teman som identifierades var: 
”Difficulties in disclosure” 
(Svårigheter till utlämnande), 
”Expectations” (förväntningar), 
”Beliefs around being a bad 
mum” (Övertygelser kring att 
vara en dålig mamma) och 
”Attachment” (Tillgivenhet). 

Hanley, H., 
Long, B. (2006). 
Wales, 
Storbritannien. 

Att undersöka 
erfarenheter hos welsh 
mödrar diagnostiserade 
med postpartum 
depression. 

Intervju studie med 
semi-strukturerade 
enkäter. Kvalitativ 
fallstudie. 
Innehållsanalys 
(Colaizzi, 1978). 

10 kvinnor, 
17-33 år. 

Kategorier som identifierades var: 
”Characteristics of the 
mothers” (Egenskaper hos 
mödrarna), ”Mother´s previous 
knowledge of postnatal 
depression” (Mödrars tidigare 
kunskap om postnatal 
depression), ”Social 
relationships” (Sociala 
relationer), ”Involvment with 
voluntary services” 
(Engagemang med 
volontärtjänst), ”Involvment 
with social services” 
(Engagemang med socialtjänst), 
”Involvment with health 
visitors” (Engagemang med 
hälsobesökare), ”Involvement 
with general practitioners” 
(Engagemang med allmänläkare), 
”What the mothers thought of 
the experience” (Vad mödrarna 
tyckte om upplevelsen) och 
”What did they feel about their 
overall expectations of 
working” (Vad gjorde de tycker 
om deras övergripande 
förväntningar av att arbeta). 

 

Fortsättning Tabell 3. 
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Författare, årtal, 
land 

Syfte Datainsamlingsmetod, 
analys 

Deltagare Huvudresultat 

Lopes Nahas, V., 
Hillege, S., 
Amashed, N. 
(1999). 
Australien. 

Att undersöka den 
levda erfarenheten av 
postpartum depression 
hos mellanöstern 
kvinnor som lever i 
Sydney, Austalien. 

Ostrukturerad intervju 
studie med en 
fenomenologisk analys 
(Colaizzi´s, 1987). 

45 kvinnor. 
18 från 
Libyen, 14 
från 
Egypten, 13 
från 
Palestina. 
19-38 år. 
Medelåldern 
var 28,6 år. 

Teman som identifierades var: 
”Loneliness due to feelings of 
isolation and lack av support” 
(Ensamhet på grund av känslor av 
isolering samt brist av stöd), 
”Helplessness due to inability to 
cope with the overwhelming 
task of fulfilling her traditional 
role as a mother ans wife” 
(Hjälplöshet på grund av 
oförmåga att hantera den 
överväldigande uppgiften att 
fullgöra sin traditionella roll som 
mamma och hustru), ”Fear of 
failure and being labled a bad 
mother by in-laws” Rädsla för 
misslyckande och att bli stämplad 
som en dålig mor av 
svärföräldrarna), ”Insufficient 
knowledge about postpartum 
depression and available 
support services” (Bristande 
kunskaper om 
förlossningsdepression och 
tillgängliga stödtjänster) och 
”Coming to terms with 
postpartum depression by 
undertakning diversional 
activities and learning new 
skills”(Komma till rätta med 
förlossningsdepression genom att 
ta på sig diverse aktiviteter och 
lära sig nya färdigheter). 

Patel, S., 

Wittkowski, A., 

Fox R E, J., 

Wieck, A. (2013). 

England. 

Att undersöka 
sjukdoms övertygelse 
hos kvinnor med 
postnatal depression 
samt föreslå en lämplig 
hälsomodell. 

Semi strukturerad 
intervju studie med 
grundad teori 
(grounded theory) 
analys (Charmaz´s, 
2006). 

11 kvinnor. 
Ålder 22-
35. 
Medelåldern 
var 29,4 år. 

Teman som identifierades var: 
”umet expectations” 
(Ouppfyllda förväntningar), 
”Identifying stressors in their 
life context” (Identifiera faktorer 
i livssammanhang), ”Conflict 
over label” (Konflikt över 
etikett), ”Antidepressant: the 
lesser of two evils” 
(Antidepressivt:  det mindre av 
två onda ting), ”Loss of time” 
(Tidsförlust) och ”Uncertain 
futures” (Osäkra framtider). 
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Fortsättning Tabell 3. 

Författare, årtal, 
land 

Syfte Datainsamlingsmetod, 
analys 

Deltagare Huvudresultat 

Pires Oliveira 
Santos Jr, H., 
Sandelowski, M., 
Maria Rosa 
Gualda, D. 
(2014). Brasilien. 

Att undersöka 
brasilianska kvinnors 
erfarenheter av att 
fostra sitt spädbarn 
under tiden de erfar 
postnatal depression. 

Semi strukturerad 
intervju studie. En 
cross- language, 
kvalitativ deskriptiv 
design. Tematisk 
analys (Braun & 
Clarke, 2006). 

13 kvinnor, 
25-42 år. 

Kategorier som identifierades var: 
”Transferred care, completely 
delegating this task to family 
members” (Överförd vård, helt 
delegera denna uppgift till 
familjemedlemmar), ”Shared 
care, asking family members to 
share the responsibility” (Delad 
vård, be familjemedlemmar att 
dela ansvaret), “Sole care, 
having to look after their infant 
by themselves because they 
have no available family 
support” (Ensam vårdnad, att 
behöva ta hand om sina spädbarn 
själva eftersom de inte har ett 
tillgängliga stöd från familjen) 
och ”Smother care, being 
hyper- vigilant, constantly 
watching their infants and not 
trusting infant care to anyone 
else” (Kvävande omsorg, är hyper 
vaksamma, ständigt titta på sina 
barn och inte lita på 
spädbarnsvård till någon annan). 

Roger Dennis, T., 
Lewis F, B. 
(2009). USA. 

Att beskriva meningen 
av den levda 
erfarenheten av 
postpartum depression 
för rual kvinnor. 

Intervju studie med 
öppna frågor, en 
fenomenologisk analys 

5 kvinnor. 
Åldern 22- 
50 år. 

Kategorier som identifierades var: 
”No idea it would happen to 
me” (Ingen aning om att det 
skulle hända mig), “Losing 
myself”, (Förlora mig själv), “A 
bad place to be” (En dålig plats 
att vara på) och “Working 
through” (Arbeta igenom). 

Tatano Beck, C. 
(1996). USA. 

Att undersöka 
interaktion mellan 
postpartum depressiva 
mödrar och deras 
spädbarn samt äldre 
barn. 

Intervju studie med en 
fenomenologisk analys 
(Colaizzi, 1978). 

12 kvinnor, 
11 kvinnor 
var vita och 
1 kvinna 
med 
asiatiskt 
ursprung. 

Teman som identifierades var: 
”Postpartum depression 
overtook mother´s mind and 
bodies, preventing them from 
reaching out to their infants 
and depriving them of any 
feelings of joy” 
(Förlossningsdepressionen 
övertog mödrarnas sinne och 
kropp, hindrade dem från att nå ut 
till sina barn och berövade dem 
några känslor av glädje), 
”Overwhelmed by the 
responsibilities for caring for 
their children, the women were 
petrified that they would not be 
able to cope” (Överväldigad av 
ansvaret för att ta hand om sina 
barn, var kvinnorna livrädda att 
de inte skulle kunna klara av det), 
”To survive, some mothers 
erected a wall to separate 
themselves emotionally and 
physically from their children” 
(För att överleva, uppförde en del 
mammor en mur för att skilja sig 
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känslomässigt och fysiskt från 
sina barn), ”Stripped of a strong 
desire to interact with their 
children, and plagued by 
oversensitivity to stimuli, 
mothers often failed to respond 
to their infants' cues” (Borttagen 
en stark önskan att interagera med 
sina barn och plågad av 
överkänslighet för stimuli, 
misslyckades mödrarna ofta med 
att svara på deras spädbarns 
tecken), ”Guilt and irrational 
thinking pervaded mothers' 
minds during their day-to-day 
interactions with their 
children” (Skuld och irrationellt 
tänkande genomsyrade mödrarnas 
sinnen under sin dagliga 
interaktion med sina barn), 
”Uncontrollable anger erupted 
periodically toward the 
children, to the degree that 
mothers feared they might 
harm their children” 
(Okontrollerbar ilska utbröt med 
jämna mellanrum mot barnen, till 
den grad att mödrar fruktade de 
kunde skada sina barn), ”As 
postpartum depression engulfed 
the mothers, they perceived that 
detrimental relationships with 
their older children were 
materializing” (Då 
förlossningsdepressionen 
uppslukar mödrarna, uppfattar de 
som att skadliga relationer med 
sina äldre barn förverkligas), 
”Feelings of loss enveloped the 
mothers as they dwelled on 
their relationships with their 
children” (Känslor av förlust 
insvepte mödrarna då de 
grubblade på sina relationer med 
sina barn) och ”Striving to 
minimize the negative effects of 
postpartum depression on their 
children, mothers attempted to 
put their children's needs above 
their own” (Strävan att minimera 
de negativa effekterna av 
förlossningsdepression på sina 
barn, försökte mödrar sätta sina 
barns behov över sina egna). 

Wai- Chi Chan, 
S., Levy, V., 
Chung, T., Lee, 
D. (2002). Kina. 

Att undersöka den 
levda erfarenheten hos 
en grupp av kinesiska 
Hong Kong kvinnor 
som har diagnostiserats 
med postnatal 
depression. 

Semi strukturerad 
intervju studie med 
öppna frågor, en 
fenomenologisk analys 
(Colaizzi, 1878). 

35 Kvinnor. 
Ålder 20- 
40 år. 
Medelåldern 
var 31. 

Teman som identifierades var: 
”Trapped in the situation” 
(fångad i situationen), 
”ambivalent towards the baby” 
( Ambivalent, motstidiga känslor 
gentemot bebisen), ”uncaring 
husband” (Likgiltig/obekymrad 
make) och ”controlling and 
powerful in-laws” 
(Kontrollerande och kraftfulla 
svärföräldrar). 
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