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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund: Förlossningsdepression är en depressiv sjukdom som varar i några veckor upp till 

ett år efter en förlossning och som drabbar 10 - 15 procent av nyblivna mammor. 

Förlossningsdepression påverkar mammans livskvalitet och ökar risken för att bli deprimerad 

igen senare i livet. Detta tydliggör hur viktigt det är för sjuksköterskor att identifiera kvinnor 

med symtom av förlossningsdepression och att ha vetskap kring vilka åtgärder som finns. 

 

Syftet: Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors upplevelser kring 

förlossningsdepression och vilka åtgärder det finns för att lindra symtomen av 

förlossningsdepression. 

  

Metodbeskrivning: En litteraturöversikt utfördes med 11 originalartiklar från olika länder 

som valdes från databasen PubMed. Artiklarna granskades och tre kategorier utformades. 

Katie Erikssons omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram i studien. 

  

Resultat: Det finns en stor rädsla för att bli stigmatiserad på grund av sin 

förlossningsdepression. Många kvinnor hade svårt att erkänna att de hade ett problem, vilket i 

sin tur hindrade dem från att söka hjälp. Något som var mycket viktigt för dem var behovet av 

socialt och professionellt stöd. Olika åtgärder identifierades, exempelvis gruppsamtal, 

mindfulness, och yoga. Det fanns även olika utbildningsprogram samt program baserade på 

kognitiv beteendeterapi. 

  

Slutsats: Kvinnor med förlossningsdepression känner sig stigmatiserade vilket leder till att de 

inte söker hjälp. Gruppaktiviteter och utbildning kring förlossningsdepression hade en positiv 

inverkan på kvinnornas mående. Genom att aktivt normalisera förlossningsdepression och 

erbjuda olika åtgärder, kan sjuksköterskor bryta stigma och bemöta kvinnor med insikt och 

förståelse. 

 

Nyckelord: postpartum depression, women, experience, treatment, nursing 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

Background: Postpartum depression is a depressive disorder which lasts for a few weeks up 

to a year after childbirth, and it affects 10 - 15 percent of new mothers. Postpartum depression 

affects the mother’s quality of life and increases the risk of becoming depressed later in life. 

This highlights the importance of nurses identifying women with symptoms of postpartum 

depression and having awareness of existing standards of care. 

  

Aim: The aim of this literature review was to examine women’s experiences concerning 

postpartum depression and which standards of care that exist to relieve symptoms of 

postpartum depression. 

  

Method: A literature review was conducted with 11 original articles from different countries, 

which were chosen from the PubMed database. The articles were audited and three categories 

were developed. The nursing theory of Katie Eriksson was used as theoretical framework in 

this study. 

  

Results: There existed a great fear towards becoming stigmatised because of postpartum 

depression. Many women had trouble acknowledging that they had a problem, which in turn 

hindered them from seeking help. One aspect which was very important to them was the need 

for social and professional support. Different standards of care were identified, for example 

group discussion, mindfulness and yoga. There were also varying educational programmes as 

well as programmes based on cognitive behavioural therapy. 

  

Conclusion: Women with postpartum depression feel stigmatised which leads to them not 

seeking help. Group activities and education concerning postpartum depression had a positive 

effect on women’s wellbeing. Through active normalisation of postpartum depression and by 

offering varying standards of care, nurses are able to break the stigma, and receive women 

with insight and understanding. 

  

Keywords: postpartum depression, women, experience, treatment, nursing 
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BAKGRUND 

 

Definition av förlossningsdepression 

 

Som nybliven mamma hör det till att känna glädje blandat med humörsvängningar och 

trötthet, vilket kan vara en lättnad att få upplysning om (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). Det är vanligt under graviditeten eller efter förlossningen att drabbas av 

nedstämdhet, som i sin tur kan leda till en förlossningsdepression (Allgulander, 2014). 

Förlossningsdepression är en depressiv sjukdom som varar i några veckor eller upp till ett år 

efter en förlossning (Bevan, Wittkowski & Wells, 2013). Diagnosen förlossningsdepression 

ställs till de mammor som har visat olika symtom av ångest, ledsamhet, trötthet och en 

oförmåga att ta hand om sitt barn (Naysmith, Wells, Newson & Webb, 2015). Det är ungefär 

10 - 15 procent av mödrar som drabbas av förlossningsdepression (Allgulander, 2014). 

 

Hormonbalansen ändras efter en förlossning och då kvinnans nivåer av östrogen- och 

progesteronproduktion plötsligt blir lägre än de var under graviditeten. Kvinnan kan då få 

känslor av nedstämdhet till följd av att sinnesstämningen förändras. Några månader efter 

förlossningen kan dessa känslor försvinna men i vissa fall så kan det leda till att kvinnan 

utvecklar en förlossningsdepression (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). 

 

Riskfaktorer 

 

Några riskfaktorer för att drabbas av depression efter förlossning är om kvinnan genomgått 

flera graviditeter, är socialt isolerad, har dåligt nätverk eller tidigare har haft symtom på 

förstämningssyndrom (Allgulander, 2014). Andra riskfaktorer är nyligen upplevda 

traumatiska livshändelser, stress relaterat till barnomsorg, om kvinnan är neurotiker, har låg 

självkänsla eller har svårigheter i relationen till sin partner (Wittkowski, Patel & Fox, 2017). 

 

Genom forskning har förlossningsdepression visat sig vara ett globalt problem som 

förekommer alla världens länder, dess kulturer och olika samhällsskikt (Almond, 2009; Banti 

et al., 2011, Wickberg & Hwang, 2003). Det kan vara värt att betona att det under 1980-talet 

fanns en uppfattning att sjukdomen förlossningsdepression endast drabbade kvinnor som var 
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västerländska (Wickberg & Hwang, 2003). I en studie som fokuserade på kulturella faktorer 

som påverkar förlossningsdepression i olika kontexter, betonades vikten av att ta kulturella 

faktorer i beaktande för att till fullo kunna förstå förlossningsdepression som sjukdom. Detta 

tillsammans med relevanta biologiska, sociala och psykologiska faktorer. När 

förlossningsdepression har studerats i flera länder i världen har det visat sig att förekomsten 

av tillståndet är relativt lika mellan olika kulturer och samhällen (Bina, 2008). 

 

Även om förlossningsdepression är ett globalt fenomen skiljer sig riskfaktorerna mellan olika 

länder. Depression innan eller under graviditet, bristande socialt stöd och låg socio-ekonomisk 

status är några av de främsta riskfaktorerna för västerländska kvinnor (Horowitz & Goodman, 

2005). När kvinnor som är immigranter och bosatta i västländer föder ett barn, har de olika 

stressorer som kan öka risken att de utvecklar förlossningsdepression. Till exempel kan det 

vara svårt att vara utanför sin egen sociokulturella kontext under perioden efter en 

förlossning. Ett flertal riskfaktorer är associerade med kvinnor som föder barn i ett annat land 

än sitt hemland: språkbarriärer, förlust av existerande socialt nätverk, fysisk hälsa och 

distansen från familj. Det finns samtidigt likheter mellan kvinnor med förlossningsdepression 

som är immigranter och icke-immigranter. Till exempel finns likheter i beteenden gällande 

hjälpsökande och oro över att bli fråntagen sitt barn (Wittkowski et al., 2017).  

 

I flera icke-västerländska kulturer används ritualer för att hjälpa mamman och barnet att 

återhämta sig efter förlossningen. Ritualerna fokuserar på kvinnans situation efter 

förlossningen och lägger stor vikt vid hennes mående. Dessa ritualer som i vissa fall kan 

minska risken att kvinnan utvecklar förlossningsdepression, finns inte på samma sätt i kulturer 

i väst. När detta försvinner för de kvinnor som bor i väst men som kommer från en kultur där 

ritualerna används, blir det en stor kontrast till hemlandets sätt att hantera en förlossning 

(Templeton, Velleman, Persaud & Milner, 2003).  

 

Förlossningsdepression bland tonårsmödrar är ett viktigt folkhälsoproblem. Förekomsten av 

förlossningsdepression hos tonårsmödrar är 14-32 % vilket är högre jämfört med de vuxna 

mödrarna som är 10-15 %. Tonårsmödrar har en större risk att drabbas av 

förlossningsdepression än vuxna mammor på grund av att de unga mödrarna möter många 

utmaningar som dels handlar om övergången till att bli mamma, men också om att möta 

spädbarnets behov (Sangsawang, Wacharasin & Sangsawang, 2018). En annan skillnad 



3 
 

mellan de vuxna mödrarna och tonårsmödrarna är att tonårsmödrar kan ha orealistiska 

förväntningar på sitt moderskap och därför inte vara redo för de dagliga förpliktelserna som 

ingår i moderskapet (Yozwiak, 2010). 

 

Förmågan att ge omvårdnad till spädbarnet och att ta hand om sig själv minskar hos 

tonårsmammor med förlossningsdepression. Konsekvenserna av förlossningsdepression liknar 

konsekvenserna hos vuxna mammor, såsom svårt att knyta an till spädbarnet vilket leder till 

en försämrad kognitiv, social och emotionell utveckling hos spädbarnet. Med tanke på 

förekomsten och konsekvenserna är det av stor vikt att belysa tonårsmödrarnas problematik 

kring förlossningsdepression (Sangsawang et al., 2018). 

 

Konsekvenser av förlossningsdepression 

  

Det är väldokumenterat att förlossningsdepression påverkar mammans livskvalitet och medför 

att det blir lättare att bli deprimerad igen i ett senare skede i livet. Spädbarn till mammor med 

förlossningsdepression har också en risk att drabbas negativt (Tsivos, Calam, Sanders & 

Wittkowski, 2015). En studie visade att barns utveckling påverkas mer i de fall där mamman 

har grav, kronisk förlossningsdepression, medan det finns en minskad påverkan av 

förlossningsdepression på barns utveckling i familjer med högre socioekonomisk status 

(Leigh & Milgrom, 2008). 

  

Det är den primära vårdgivaren, vanligtvis mamman, som har en central roll för att främja 

spädbarnets tillväxt och mognad, både socialt och emotionellt. Relationen mellan mamma och 

spädbarn är därför av stor vikt för barns socioemotionella utveckling. Förlossningsdepression 

hos mamman är således en riskfaktor för spädbarnets progression (Tsivos et al., 2015). 

Konsekvenser för kvinnor med förlossningsdepression kan vara tankar kring att göra sig 

själva eller sina barn illa. De kan också komma att bli emotionellt distanserade från sina barn 

(Bina, 2008). Därutöver kan förlossningsdepression påverka barnets kognitiva, emotionella, 

sociala och beteendemässiga utveckling (Morrell et al., 2016). 

  

Spädbarn som associeras med förlossningsdepression har en ökad risk att drabbas av “infant 

crying” eller kolik, sömnproblem och problem med temperament. Mammor kan också finna 

det svårt att amma vid förlossningsdepression, att det är svårt att börja och underhålla 

amningen, samt att symtomen vid förlossningsdepression förekommer innan det att mamman 
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slutar amma (Dennis, 2014). Förlossningsdepression påverkar också mammans sömn, vilket 

leder till en enorm trötthet och gör det svårt att fungera funktionellt under dagtid. Detta kan få 

konsekvensen att mammans säkerhetstänk inte kan tillämpas i vardagliga situationer med 

spädbarnet (Doering, Sims & Miller, 2017). 

  

Hjälpsökningsbarriär 

  

En litteraturstudie visade att nyblivna mammor som har depressiva symtom under 

postpartumperioden finner det svårt att både söka hjälp och acceptera att de behöver hjälp. 

Det är en stor barriär för dem, som de måste ta sig över. När kvinnorna väl fick hjälp kände de 

sig mer positiva och självsäkra vilket också ledde till en förbättring av relationen till barnet 

och andra familjemedlemmar (Hadfield & Wittkowski, 2017). Vidare visade en annan studie 

att det fanns en brist på kunskap om förlossningsdepression hos de drabbade kvinnorna, vilket 

ledde till att de inte sökte hjälp. De hade även svårt att känna igen sina egna symtom på 

förlossningsdepression. Detta gjorde således att familjemedlemmar och vårdpersonal hade 

svårt att tillgodose kvinnans behov (Dennis & Chung-Lee, 2006).     

  

I en annan studie poängterade författaren vikten av att genom kvalitativ forskning fokusera på 

de egna upplevelserna hos kvinnor med förlossningsdepression, då detta tillvägagångssätt 

underlättar förståelse för sjukdomen. Enligt författaren har ett stort antal studier utförts kring 

förlossningsdepression, med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Dock har det 

inte lett till betydande förändringar kring uppfattningar om eller behandling mot 

förlossningsdepression (Mollard, 2014). 

 

Riktlinjer 

  

Idag finns det i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av depression och 

ångestsyndrom, rekommendationer att hälso- och sjukvården ska screena nyblivna mammor 

för förlossningsdepression och erbjuda psykosocialt stöd till nyblivna mammor som har en 

ökad risk att drabbas. Enligt en rapport från Socialstyrelsen finns även en efterfrågan från 

vårdgivarens sida att ytterligare riktlinjer och rekommendationer för vård av kvinnor efter 

förlossning tas fram. Inom områden som psykisk ohälsa under graviditet, förlossning och 

eftervård behövs det tas fram mer riktlinjer (Socialstyrelsen, 2017). I en kvalitativ studie 

beskrev kvinnor med förlossningsdepression hur de kände att vården brast i att identifiera 
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symtom på förlossningsdepression och andra tecken som tyder på emotionell ångest. Vården 

behöver utveckla förmågan att känna igen olika symtom som kan förekomma vid 

förlossningsdepression för att på så sätt ge dessa kvinnor den vård och det stöd de behöver 

(Coates, de Visser & Ayers, 2015). Förlossningsdepression är en behandlingsbar diagnos. Det 

har visat sig att antidepressiva läkemedel har en effekt men att det finns ett motstånd bland 

nyblivna mammor att ta dessa läkemedel medan de ger omvårdnad till sina spädbarn (Masood 

et al., 2015). Kvinnorna känner detta motstånd då de är oroliga över potentiella biverkningar 

av antidepressiva läkemedel och hur spädbarnet kan påverkas vid amningen (Bevan et al., 

2013). 

 

De som främst träffar kvinnor med förlossningsdepression är barnmorskor och 

barnsjuksköterskor. Samtidigt måste även allmänsjuksköterskor kunna känna igen symtom 

och bemöta dessa kvinnor, då allmänsjuksköterskor kan träffa på dessa kvinnor var som helst 

inom sjukvården. Detta för att i ett tidigt stadie kunna fånga upp dessa kvinnor och erbjuda 

dem hjälp (Skärsäter, 2009). I öppenvården kan kvinnor med förlossningsdepression söka 

vård för andra symtom såsom muntorrhet, förstoppning eller håravfall utan att koppla det till 

att de faktiskt har symtom på förlossningsdepression (Seimyr, 2009). Detta kan indikera att 

allmänsjuksköterskor träffar på dessa kvinnor när de söker hjälp hos öppenvården. I 

Sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) står det 

att sjuksköterskan ska kunna identifiera behov av åtgärder och information till patienter även 

fast de inte själva uttrycker det behovet. Vidare beskrivs det att sjuksköterskan har ansvar för 

omvårdnadsarbetet, vilket riktar sig till patientens grundläggande behov och upplevelser som 

omfattar de fysiska, psykosociala, andliga och kulturella behoven. Sjuksköterskan har därmed 

ett ansvar att utföra åtgärder på ett säkert sätt och etablera en förtroendefull relation till 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I och med detta ansvar bör sjuksköterskor 

även kunna känna igen och identifiera symtomen på förlossningsdepression när de möter 

dessa kvinnor inom olika vårdinstanser. 

 

Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen för denna studie baseras på Katie Erikssons omvårdnadsteori 

(Kristoffersen, 2006) där hälsa, människa och omsorg är de viktigaste begreppen. 

Sammanflätning av sundhet, friskhet och välbefinnande är hur hon beskriver hälsa. 

Människan är en enskild individ med subjektiva upplevelser vilket innebär att ingen i 
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omgivningen kan fullt ut förstå en annan person. En annan central del för människan är 

relationen med andra människor. I vårdandet är det relationen mellan vårdgivare och patient 

som är av stor vikt. Miljön för människor delas in i olika livsrum vilka är de fysiska, 

psykosociala och andliga. Eriksson har utvecklat en hälsomodell som handlar om vårdande i 

olika dimensioner som också innefattar det naturliga och professionella vårdandet. Det 

naturliga vårdandet handlar om viljan att vårda andra människor medan det professionella 

vårdandet riktar in sig på grundvården och specialistvården. Grundvården innebär den 

omvårdnad som syftar till patientens grundläggande behov medan specialistvården är den 

vård som behövs utöver grundvården när den inte räcker till (Kristoffersen, 2006). 

  

Kvinnor har olika upplevelser av psykisk ohälsa efter en förlossning, därför är det av stor vikt 

att ha en relation mellan vårdgivare och patient som bygger på tillit, kommunikation och 

förtroende. Detta för att på så vis kunna tillämpa den vård som varje individ har behov av. 

Den teoretiska referensramen belyser hur viktig individens upplevelser är av vården och att 

relationen mellan vårdgivare och patient är betydelsefull. Därför är detta en användbar teori, 

då ett fokus för studien är kvinnors upplevelser vid förlossningsdepression. 

  

Problemformulering 

  

Nyblivna mammor känner skam över sina depressiva känslor under postpartumperioden och 

känner att det är tabu att prata om detta i dagens samhälle. Därför lider många kvinnor i 

tystnad utan att söka eller få hjälp. Inom detta forskningsområde saknas det övergripande 

kunskap och rutiner kring hur dessa kvinnor ska fångas upp av vården utan att stigmatiseras. 

Att få förlossningsdepression innebär ett lidande för kvinnan och en försämrad livskvalitet, 

därför behöver denna fråga dras fram i ljuset. Det kan också påverka relationen till barnet och 

andra familjemedlemmar negativt (Hwang & Nilsson, 2011). Det finns också en 

kunskapslucka kring mödrar som emigrerar till västländer som då har en annan bakgrund och 

kultur. Dessa aspekter måste sjuksköterskan kunna ta hänsyn till vid mötet med alla kvinnor 

med förlossningsdepression, oavsett bakgrund (Wittkowski et al., 2017). 

  

Enligt Erikssons omvårdnadsteori krävs det en god relation mellan vårdgivare och patient för 

att god omvårdnad ska kunna bedrivas. Därför behöver sjuksköterskan mer kunskap och 

förståelse för att kunna ge individanpassad vård. Vården ska även utgå ifrån kvinnans 

upplevelser. Detta är också ett bärande begrepp i den teoretiska referensramen där individens 
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upplevelser är subjektiva (Kristoffersen, 2006). Således är det relevant med en 

litteraturöversikt avseende kvinnors upplevelser av förlossningsdepression och vilka åtgärder 

som finns. 

  

Oavsett om mammorna är tonåringar eller vuxna uppkommer det konsekvenser för både 

spädbarnet och mamman av en förlossningsdepression (Sangsawang et al., 2018). Vidare 

spenderar mammor med en pågående förlossningsdepression mindre tid att se på, röra vid och 

prata med sina barn. Detta kan leda till att barnen får lägre aktivitetsnivå, blir mindre 

uppmärksamma, jollrar mindre och är mindre uttrycksfulla (Hwang & Nilsson, 2011). Det 

tydliggör hur viktigt det är för sjuksköterskan att kunna identifiera kvinnor med 

förlossningsdepression oavsett ålder och kultur. 

 

Syfte 

  

Syftet med denna studie var att ur ett omvårdnadsperspektiv undersöka kvinnors upplevelser 

av förlossningsdepression och åtgärder som finns för att lindra symtom av 

förlossningsdepression. Genom att göra detta ville författarna sammanställa kunskap kring 

upplevelser och åtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av i sin profession. 

 

Frågeställningar  

• Vilka upplevelser kan finnas hos kvinnor med förlossningsdepression? 

• Vilka åtgärder finns för att lindra förlossningsdepression? 
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METOD 

 

Design 

 

Denna studie hade en deskriptiv design med litteraturöversikt som metod. Då syftet var att 

undersöka kvinnors upplevelser av förlossningsdepression och vilka åtgärder som finns, var 

det önskvärt att få en så god översikt av forskningsläget som möjligt. Detta kan göras med 

hjälp av en litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). Inom ramen för denna studie användes 

både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar, eftersom de två frågeställningarna 

skiljde sig åt. Frågeställningen kring kvinnors upplevelser besvarades med hjälp av kvalitativa 

artiklar, medan kvantitativa artiklar kunde svara på frågeställningen kring åtgärder. 

  

Sökstrategi 

  

När själva insamlingen av data utfördes användes en utarbetad sökstrategi. PubMed och 

CINAHL valdes ut eftersom de är vedertagna databaser inom medicin och omvårdnad vilket 

underlättade sökandet efter artiklar. För att underlätta sökningen av vetenskapliga artiklar 

upprättades och användes inklusions- respektive exklusionskriterier. De artiklar som 

inkluderades var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ eller kvantitativ design. 

Artiklarna skulle vara på engelska, ha publicerats mellan januari 2013 och juli 2018 och 

studera kvinnor med förlossningsdepression. Kriterier som ledde till exkludering var: artiklar 

på svenska eller annat språk än engelska och artiklar publicerade innan januari 2013. 

Studierna skulle inte fokusera på kvinnor med annan psykisk sjukdom än 

förlossningsdepression. Artikelsökningen presenteras i tabell 1. Tabellen visar antalet träffar 

vid de olika sökningarna. Utifrån träffarna lästes alla artiklars rubriker. Därefter valdes de 

artiklar med rubriker som var relevanta för syftet ut för vidare läsning av dessa artiklars 

“abstracts”. När “abstract” hade lästs, valdes artiklar som antogs ha relevans för syftet ut. 

 

Sökord som användes i denna litteraturöversikt: “postpartum depression”, “postnatal 

depression”, “symptoms”, “coping”, “women”, “mothers”, “mothers needs”, “experience”, 

“nursing”, “treatment”, “treatment outcome”, “effect of treatment”, “care”, “quality of health 

care”, “social support”, “health care”. 
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Tabell 1. Resultat av litteratursökning. 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstracts 

Artiklar 

utvalda för 

granskning 

Artiklar som 

inkluderades 

i resultatet 

PubMed Postpartum depression nursing 

experience social support 

32 14 3 1 

PubMed Postnatal depression health care mothers 

experience social support 

24 12 3 0 

 

PubMed Social support postnatal depression 

mothers needs nursing 

16 14 1 1 

PubMed Postpartum depression quality of health 

care mothers needs AND experience 

AND treatment 

6 6 1 1 

PubMed Postpartum depression mothers 

experience AND effect of treatment 

15 13 2 1 

PubMed Postpartum depression AND women 

AND experience 

21 7 6 2 

PubMed Depression AND experience AND 

(postnatal OR postpartum) 

28 4 2 1 

PubMed Experience symptoms postnatal 

depression 

23 3 1 1 

PubMed Care treatment outcome postpartum 

depression mothers 

26 10 5 3 

CINAHL Postpartum depression AND coping 32 1 1 0 

CINAHL Postnatal depression mothers experience 

treatment 

14 2 2 0 
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Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

  

De artiklar som valdes ut för vidare granskning lästes igenom och bedömdes utifrån denna 

studies syfte. Artiklar som inte svarade mot syftet gallrades bort, medan de elva artiklar som 

svarade mot syftet inkluderades i studien. Efter att ha valt ut dessa vetenskapliga artiklar 

utfördes en kvalitetsgranskning. För att bedöma kvaliteten hos de utvalda vetenskapliga 

artiklarna har två olika kvalitetsmallar använts. Den mall som analyserar kvalitativa artiklar är 

bifogad i bilaga 1. Mallen för kvantitativa artiklar finns i bilaga 2. Mallarna är hämtade ur 

Forsberg och Wengström (2016). Dessa mallar består av frågor som besvaras med ja eller nej, 

frågor med kryssalternativ samt frågor som besvaras med text. Om en fråga besvarades med 

“ja” så innebar det att kriteriet är uppfyllt. Besvarades en fråga med “nej” var kriteriet inte 

uppfyllt. Artiklarna granskades med hjälp av dessa kvalitetsmallar och därefter bedömdes 

vara av låg, medel eller hög kvalitet. För att göra denna bedömning togs både antalet 

uppfyllda kriterier i artiklarna samt svaren i textform i beaktande. Resultatet av 

kvalitetsbedömningen presenteras i en översikt i tabell 2, se bilaga 3. De utvalda artiklarna har 

bedömts vara av hög eller medel kvalitet och har därmed inkluderats i studien. 

  

Resultatanalys 

  

Metoden för resultatanalys var att läsa vetenskapliga artiklar och använda de förbestämda 

frågeställningarna för att sammanställa kvinnors upplevelser av förlossningsdepression, samt 

vilka åtgärder som finns. För att sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt, användes 

innehållsanalys. Med hjälp av denna metod kan olika kategorier och mönster urskiljas bland 

de utvalda artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2016). De vetenskapliga artiklarna har 

därmed lästs och granskats på ett strukturerat sätt för att få en bred överblick över artiklarnas 

resultat, samt för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan studierna. När dessa 

likheter och skillnader var klarlagda kunde mönster urskiljas i studierna, vilket ledde till tre 

olika kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna och vilka studier som ingår i 

dessa finns presenterade i tabell 3.      

 

 

 



11 
 

Tabell 3. Översikt kategorier och artiklar. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Denna studie innefattade inte intervjuer, enkäter eller någon annan form av metod där 

deltagare är med i urvalet, därmed gjordes etiska överväganden i förhållande till de 

vetenskapliga artiklar som analyserades. Fokus låg därför på att välja artiklar där författarna 

har hållit sig till etiska regler vid utförandet av studierna. Detta urval brukar underlättas av att 

många vetenskapliga artiklar beskriver att de har granskats av en etisk kommitté. Därutöver 

hade de artiklar som valdes ut blivit föremål för peer review, vilket kan indikera att även 

studiernas etiska överväganden har genomgått en granskning (Polit & Beck, 2017). Urvalet av 

artiklar baserades alltså delvis på huruvida de hade blivit granskade av en etisk kommitté, 

Kategori → 

 

Artikel ↓ 

 

Stöd 

från 

familj 

Stöd 

från 

grupp 

Profess-

ionellt 

Stöd 

Rädsla för 

stigmati-

sering 

Svårt att 

söka hjälp 

Låg 

självkänsla 

som 

mamma 

Grupp- 

Aktivitet 

Utbild-

ning  

Information 

och  

uppföljning 

Ahmadpanah 

et al., 2018 

      X   

Boath et al., 

2013 

X X X X X     

Buttner et al., 

2015 

      X   

Chibanda et 

al., 2014 

      X   

Coates et al., 

2014 

X X X X X X    

Gardner et 

al., 2014 

X X X X X     

Howell et al., 

2014 

       X X 

Milgrom et 

al., 2016 

       X X 

Perkins et al., 

2018 

     X    

Shorey et al., 

2015 

       X X 

Wozney et 

al., 2017 

       X X 
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alternativt beskrivit tydligt hur författarna hade tagit hänsyn till etiska aspekter. Granskning 

av artiklar utfördes objektivt utan förutfattade meningar.  

 

RESULTAT 

  

I studien identifierades tre kategorier utifrån de utvalda originalartiklarna. Två kategorier 

berörde kvinnors upplevelser av förlossningsdepression: ”Att leva med 

förlossningsdepression” och ”Vikten av stöd från omgivningen”. Den tredje kategorin 

handlade om åtgärder vid förlossningsdepression: ”Olika former av åtgärder”. Kategorier och 

subkategorier presenteras i tabell 4. 

  

Tabell 4. Översikt av kategorier och subkategorier. 

 

Kategorier Subkategorier 

Att leva med förlossningsdepression -        Rädsla för stigmatisering 

-        Svårt att söka hjälp 

-        Låg självkänsla som mamma 

Vikten av stöd från omgivningen -        Stöd från familj 

-        Stöd från grupp 

-        Professionellt stöd 

Olika former av åtgärder -        Gruppaktiviteter 

-        Utbildning 

-        Information och uppföljning 

  

Att leva med förlossningsdepression 

  

Denna kategori innebär att kvinnor med förlossningsdepression har liknande och skilda 

känslor och upplevelser kring hur det är att leva med förlossningsdepression. 

 

Rädsla för stigmatisering 

 

En stor del av kvinnorna hade gemensamt att de var rädda för att bli stigmatiserade på grund 

av sin förlossningsdepression, dock tog sig deras rädslor olika uttryck (Boath, Henshaw & 

Bradley, 2013; Gardner, Bunton, Edge & Wittkowski, 2014). Deras känslor kring att ha 



13 
 

förlossningsdepression behöver bekräftas och normaliseras och kvinnorna behöver stöd i att 

förstå att de inte är ensamma i att ha sådana känslor (Coates, Ayers & de Visser, 2014; Boath 

et al., 2013). De västafrikanska kvinnorna i Storbritannien i en av studierna valde att inte dela 

med sig av sina känslor och symtom på depression på grund av att de var rädda för att bli 

stigmatiserade. Därutöver hade de en bristande tillit till sin omgivning som försvårade för 

kvinnorna att dela med sig av sitt känslotillstånd. En kvinna beskrev att 

förlossningsdepression inte fanns i Västafrika, utan bara i västländer. När hon fick barn i sitt 

hemland hade hon inte förlossningsdepression, men i den nya kontexten av hennes nya land 

hade hon fått det (Gardner et al., 2014): 

  

“I don't experience anybody having it. Cause I don't have it. I don't have it in Nigeria. I did not 

have it in Nigeria……I never knew it exist… you understand? Until I come to this place.” 

(Gardner et al., 2014, s 758) 

  

I en annan studie som fokuserade på tonårsmödrar, berättade de att de upplevde ett starkt 

stigma kring förlossningsdepression, med den skillnaden att stigmat handlade om de 

förutfattade meningar som finns kring tonåringar som blir mammor. Flera av dem upplevde 

hur de bedömdes vara en “dålig mamma” endast baserat på att de var tonåringar (Boath et al., 

2013). Känslorna av att bli dömd var framförallt starka när tonårsmödrarna var ute på stan, i 

affärer eller i parker. Att folk runtomkring dem tittade på och pratade om dem, fick stora 

konsekvenser för deras mående och fick dem att tvivla på deras förmåga som föräldrar. De 

mådde sämre av de konstanta dömande blickarna. Stigmat kring att vara tonårsförälder 

förstärktes av att kvinnorna var rädda för att erkänna och dela med sig av sina känslor av 

depression, då de var rädda för att deras barn skulle tas ifrån dem (Boath et al., 2013). 

  

Svårt att söka hjälp 

  

En majoritet av kvinnorna upplevde att det var svårt att beskriva och dela med sig av sina 

känslor av depression, vilket ledde till att de hade svårt att söka hjälp för sina symtom (Coates 

et al., 2014; Gardner et al., 2014). En del kvinnor kände inte för att prata om sin situation när 

de befann sig i en period av ångest. De menade att det kändes svårt för dem att erkänna för sig 

själva att de inte mådde bra i sitt moderskap. När väl ångesten hade lagt sig för stunden, 

kunde de lättare dela med sig av sina känslor och det blev lättare att prata med andra om sitt 
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mående (Coates et al., 2014). För tonårsmödrarna var det synnerligen svårt att söka hjälp, då 

de var rädda att deras barn skulle tas ifrån dem av vården. Detta i sin tur skapade barriärer för 

dem mot att söka hjälp (Boath et al., 2013). 

 

De nyblivna mammorna beskrev att de hade svårt att söka hjälp utanför sin relation med sin 

partner. När kvinnornas symtom stundtals var bättre kunde de nonchalera sina känslor och de 

tyckte då att de inte mådde så dåligt. Därav ville de inte söka hjälp hos sjukvården, då de inte 

ville vara till besvär. Kvinnorna kände också att de störde vården, när de väl skulle ringa och 

prata om sina problem, eftersom de visste hur mycket vårdpersonalen hade att göra (Coates et 

al., 2014). 

  

Vidare kände dessa kvinnor att de inte fick tillräckligt med information om de alternativ som 

fanns när de behövde söka hjälp för sin förlossningsdepression. Att få mer information av 

vårdpersonal var något som efterfrågades. Bristen på kunskap kring den hjälp som fanns att 

tillgå försvårade för kvinnorna att söka den vård de behövde. Kvinnorna uppfattade det som 

att de behövde vara mycket aktiva själva för att få hjälp och stöd (Coates et al., 2014): 

  

  

“I didn’t think that the care was there easily. I mean there’s a lot of care there if you ask for it, 

but it isn’t easily accessible.” (Coates et al., 2014, s 8) 

  

Låg självkänsla som mamma 

  

Av de negativa känslor som fanns hos de nyblivna mammorna var känslor av skuld och 

otillräcklighet vanliga. Några kvinnor klandrade sig själva för att livet som mamma inte blev 

så som de hade hoppats på. De beskrev att de hade en generell ångest över sitt liv som 

nybliven mamma och många beskrev födseln som en besvikelse mot vad de hade hoppats på. 

De reflekterade också över känslan av att ha förlorat en viktig tid för anknytning mellan sig 

och sin bebis (Coates et al., 2014). 

  

“I didn’t want to admit that I had something wrong because I didn’t want things to go wrong 

… I thought it’s like a perfect kind of thing, a perfect family, like everything could be OK, 
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maybe next week I’ll feel a bit better, but it didn’t feel any better the next week.” (Coates et 

al., 2014, s 5) 

  

De nyblivna mödrarna berättade att det kändes som att det fanns många krav att uppfylla som 

mamma och att det hela tiden fanns något som de var tvungna att göra. En del mammor 

beskrev också hur kreativitetslösa de kände sig, men efter att de hade fått gå i till exempel 

sångterapi, kände de att de hade fler idéer kring vad de kunde göra med sitt barn. De beskrev 

att det var en befrielse att få sjunga, att de kände sig upplyfta efter sin sångsession, samt att de 

upplevda kraven och allt som de behövde göra som nybliven mamma försvann för en stund 

(Perkins, Yorke & Fancourt., 2018). 

 

Vikten av stöd från omgivningen 

  

Det var betydelsefullt för kvinnorna med förlossningsdepression att få stöd både socialt och 

professionellt. 

 

Stöd från familj 

Många kvinnor betonade vikten av att få socialt stöd från omgivningen vid 

förlossningsdepression (Coates et al., 2014; Boath et al., 2013; Gardner et al., 2014). Flera 

kvinnor beskrev också hur viktig deras partner var för dem. Det var svårt för flera av dem att 

känna sig stöttade fullt ut av sina partners, då deras partners jobbade mycket och var borta 

från hemmet större delen av dagen. Kvinnorna hade ett behov av att få prata om sin dag, men 

de fick ofta vänta tills partnern hade kommit hem. Några kvinnor var då oroliga för att sätta 

press på sin partner och att vara för krävande när de ville att partnern skulle ge 

uppmärksamhet till dem och barnet, samt utföra hushållssysslor. En del av kvinnornas 

partners föreslog att kvinnorna skulle söka annan hjälp utanför relationen och få stöd utifrån, 

både professionellt och från olika mammagrupper (Coates et al., 2014). 

  

För de kvinnor som var tonårsmödrar, tog familjemedlemmar en mer stöttande roll än deras 

partner, då denne ofta hade en mer perifer roll. De beskrev hur deras egna föräldrar, partners 

och andra familjemedlemmar hjälpte dem i vardagen och fanns tillgängliga för dem. Vidare 
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var det en stor stöttande tillgång för tonårsmödrarna att ha familjemedlemmar geografiskt 

nära, vilket dock inte alla hade (Boath et al., 2013): 

  

“... people that live quite far away say, ‘I’m here if you need me’, but it’s not as 

much as you would like someone to sit with you and talk to you.” (Boath et al., 2013, s 360) 

  

Den sociala situationen hos kvinnorna från Västafrika som var bosatta i Storbritannien, bestod 

av både en avsaknad av en stöttande partner och ett bristande socialt nätverk. De märkte av 

stora skillnader i det stöd som fanns tillgängligt i Storbritannien, jämfört med sina hemländer i 

Västafrika (Gardner et al., 2014). Eftersom de var vana vid att få mycket stöd av släkt och 

familj i sina hemländer, på ett sätt som gjorde att de inte behövde känna sig ensamma i 

ansvaret att ta hand om sitt barn, blev det en stor förändring för dem när de fick barn i 

Storbritannien. Som visas i citatet nedan så hade de tidigare fått hjälp från sociala nätverk 

bestående av släktingar och vänner med att ta hand om barnet, laga mat, göra hushållssysslor 

etc. Denna tradition medförde att de nya mammorna fick värdefulla råd från tidigare 

generationer (Gardner et al., 2014): 

  

“You are attached to the family house you are not on your own, they make meals for you… in 

fact you actually don't do anything. They bathe the baby for you, they help you out with 

everything until you are fine. And you are ready to go back to work or whatever it is you are 

doing so… the pressure is very low in Africa, it is not like that here.” (Gardner et al., 2014, s 

759) 

 

Stöd från grupp 

  

De ovan nämnda tonårsmödrarna upplevde att det fanns en brist på sociala nätverk, 

framförallt mer informella sådana. Att vara i grupp med andra definierades som en form av 

socialt stöd. När de deltog i grupper tillsammans med andra tonårsmödrar kände de sig 

stöttade och de fick värdefulla råd. De kunde jämföra sina upplevelser med andra mammor 

som befann sig i samma situation och utbyta råd och erfarenheter (Boath et al., 2013): 
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“Before I started the group I felt scared to talk, but now I feel ok and other people feel the 

same. If there is a group, then I will go and you can share and support.” (Boath et al., 2013, s 

362) 

 

En del av kvinnorna belyste också hur viktigt det var med det sociala stödet runt omkring sig, 

speciellt när de insåg vilka krav som ställs på att vara mamma (Coates et al., 2014). Det fanns 

ett behov av att prata om sina känslor hos de nyblivna mödrarna. Att prata i grupp med andra 

mammor fick dem att känna sig mindre ensamma i sina känslor, vilket ledde till en känsla av 

befrielse. De fick bekräftelse på att de inte var dåliga mammor och att de inte var de enda som 

hade dessa känslor kring moderskapet (Coates et al., 2014). De västafrikanska kvinnorna i 

Storbritannien tog del av mammagrupper, vilket de upplevde var till stor hjälp i deras 

situation. De kvinnor som mådde sämst och kände sig mest isolerade fick stöd från dessa 

grupper, och fick vara en del av ett sammanhang (Gardner et al., 2014). 

  

Professionellt stöd 

  

Förutom socialt stöd från omgivningen berättade kvinnorna att det professionella stödet från 

sjukvården var en viktig del i deras sökande efter stöd (Gardner et al., 2014; Coates et al., 

2014). För de västafrikanska kvinnorna i Storbritannien fick dock sjukvården en ännu större 

betydelse under deras period av förlossningsdepression. Kvinnorna upplevde den nya bristen 

på socialt stöd i Storbritannien som särskilt försvårande och isolerande i sin nya kontext. 

Istället fick hälso- och sjukvården ta över denna roll. Kvinnorna beskrev hur deras mående 

förbättrades om de fick god professionell kontakt (Gardner et al., 2014). Däremot hade en del 

av tonårsmödrarna andra upplevelser av sjukvården som del i deras stöttande nätverk, då de i 

vissa fall inte visste vem de skulle vända sig till bland vårdpersonalen (Boath et al., 2013). 

Vidare betonade några andra kvinnor hur skönt det var att få prata om sina känslor med en 

enskild vårdgivare. De menade att det var viktigt att få stöd via sjukvården som ett 

komplement till mammagrupper och det egna sociala nätverket hemifrån (Coates et al., 2014). 

 

Olika former av åtgärder 

  

Kategorin innebär att det finns olika åtgärder för att lindra symtom av förlossningsdepression, 

vilka är gruppaktiviteter, utbildning samt information och uppföljning. 
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Gruppaktiviteter 

 

Olika former av åtgärder i grupp förbättrade symtomen hos kvinnor med 

förlossningsdepression (Ahmadpanah et al., 2018; Buttner, Brock, O'Hara, & Stuart, 2015; 

Chibanda et al., 2014). Problemlösningsterapi har visat sig vara mer effektiv än farmakologisk 

behandling. Att använda någon form av samtalsterapi för att avhjälpa symtom av 

förlossningsdepression kan därför vara av godo för patienterna (Chibanda et al., 2014). För att 

lindra symtom av förlossningsdepression kan även åtgärder av en avstressande och 

avslappnande karaktär användas. Några fungerande metoder är “Mindfulness”, 

stresshanteringstillfällen och yoga (Ahmadpanah et al., 2018; Buttner et al., 2015). Kvinnor 

som utför yoga får förbättrade symtom av sin förlossningsdepression, därav är det en 

användbar åtgärd (Buttner et al., 2015). Kvinnorna som tränade mindfulness och 

stresshantering i kombination med läkemedel fick minskade symtom av 

förlossningsdepression. Därför kan en kombination av dessa åtgärder tillsammans med 

läkemedel gynna kvinnor med förlossningsdepression (Ahmadpanah et al., 2018). Att 

använda dessa åtgärder kan också minska den oro som finns kring användande av läkemedel 

mot förlossningsdepression vid amning (Ahmadpanah et al., 2018; Buttner et al., 2015; 

Chibanda et al., 2014). 

  

Utbildning 

  

Åtgärder som syftade till att ge kvinnor någon form av utbildning eller information visade sig 

också vara användbara för att lindra symtomen av förlossningsdepression (Howell et al., 

2014; Milgrom et al., 2016; Shorey, Chan, Chong & He, 2015; Wozney et al., 2017). 

Exempelvis uppfattade sig kvinnor ha en förbättrad nivå av självförmåga och fick sina 

symtom av förlossningsdepression minskade när de deltog i ett utbildningsprogram. Detta 

program byggde på att förbättra kvinnornas självförmåga, stärka deras sociala stöd samt 

minska symtomen av förlossningsdepression (Shorey et al., 2015). Åtgärder baserade på 

kognitiv beteendeterapi (KBT) gav symtomlindring av förlossningsdepression (Howell et al., 

2014; Milgrom et al., 2016; Wozney et al., 2017). Managing our Mood (MOM) var en åtgärd 

baserad på KBT, där kvinnor fick en handbok med information och övningar kring 

förlossningsdepression samt tillgång till en video där mammor som också erfarit 

förlossningsdepression berättade om sina upplevelser. Kvinnorna som använde detta visade en 

förbättring av sina symtom på förlossningsdepression (Wozney et al., 2017). 
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Information och uppföljning 

  

En återkommande åtgärd som var till stor hjälp för kvinnorna var när de fick information i 

form av olika broschyrer om förlossningsdepression från vårdgivaren (Howell et al., 2014; 

Shorey et al., 2015; Wozney et al., 2017). Att också ge informationsblad till kvinnornas 

partner gjorde så att även de blev mer involverade i kvinnans tillstånd och visste vilka tecken 

och signaler de skulle vara uppmärksamma på (Howell et al., 2014). “MumMoodBooster” var 

en åtgärd med grund i KBT, som var webbaserad och bestod av interaktiva sessioner, 

kontinuerlig feedback samt telefonsamtal som uppmuntrade till optimalt engagemang och 

beteendeförändringar hos mamman. Kvinnorna som deltog i programmet 

“MumMoodBooster” visade en tydlig förbättring på sina symtom efter tolv veckor (Milgrom 

et al., 2016). Även internet- och distansbehandling för kvinnor med förlossningsdepression 

underlättade för dem att ta sig över den hjälpsökningsbarriär som fanns, då de kunde planera 

sina egna behandlingsscheman. Denna form av åtgärd minskade också risken för 

stigmatisering av kvinnor med förlossningsdepression, då de kunde söka hjälp på sina egna 

villkor (Milgrom et al., 2016; Wozney et al., 2017). En form av uppföljning som kvinnorna 

fick var att vårdgivarna ringde till dem regelbundet eller vid enstaka tillfällen för att ge 

feedback via telefonsamtal, vilket uppskattades och var till hjälp för kvinnorna (Howell et al., 

2014; Milgrom et al., 2016; Shorey et al., 2015; Wozney et al., 2017). 

  

DISKUSSION 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors upplevelser kring 

förlossningsdepression och vilka åtgärder som finns för att lindra symtomen av 

förlossningsdepression. Bland kvinnorna fanns en stor rädsla för att bli stigmatiserade på 

grund av sin förlossningsdepression. Vidare hade många svårt att erkänna att de hade ett 

problem och att de inte mådde bra i sitt moderskap, vilket i sin tur hindrade dem från att söka 

hjälp. Överlag visade kvinnorna att något som var mycket viktigt för dem var behovet av 

socialt och professionellt stöd. Olika åtgärder identifierades i studien. Några fokuserade på 

gruppaktiviteter och olika avslappnande aktiviteter såsom problemlösningsterapi, 

gruppsamtal, mindfulness, stresshanteringstillfällen och yoga. Utbildningsprogram av olika 

karaktär samt program baserade på KBT presenterades också. Det som var gemensamt för 
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åtgärderna var att de alla förbättrade kvinnornas symtom av förlossningsdepression i 

varierande grad. 

  

Resultatdiskussion 

  

Negativa känslor och rädslor 

 

Resultatet visade att nyblivna mammor ofta har en låg självkänsla. De är rädda för att bli 

stigmatiserade, bli dömda av sin omgivning och att känna sig otillräckliga i sitt moderskap 

(Boath et al., 2013; Coates et al., 2014; Gardner et al., 2014). Dessa resultat kan stödjas med 

en annan studie av Slomian et al. (2017) där kvinnor beskriver att de önskade att man talade 

mer öppet kring baksidorna med moderskapet. De kände att det var svårt att klaga eller prata 

om sina svårigheter, eftersom de kände att det fortfarande är tabu i samhället att prata om 

detta (Slomian et al., 2017). Det är slående att fenomenet förlossningsdepression fortfarande 

uppfattas vara så tabu i samhället, i en tid då barnafödande och moderskap är sådana 

diskuterade och omskrivna ämnen i media, internet och i samhället i stort. Dock målas 

barnafödandet och moderskapet ofta upp som i stort positiva upplevelser. Samtidigt hamnar 

förlossningsdepression som sjukdom i skymundan. Författarna ställer sig vidare frågan om det 

i andra länder inte är lika vanligt att diskutera barnafödande och om vägen till att bryta tabut 

kring förlossningsdepression då blir ännu längre.  

 

I resultatet beskrevs det hur ett flertal kvinnor hade upplevt stigma, eller var rädda för att bli 

stigmatiserade om de berättade om sin förlossningsdepression (Boath et al., 2013; Coates et 

al., 2014; Gardner et al., 2014). Stigmat kring förlossningsdepression har sin grund i att 

samhället ser det som “normalt” att kvinnor vill ha barn och att moderskapet i sig är en lycklig 

upplevelse (Buultjens & Liamputtong, 2007). Om en kvinna istället är deprimerad, 

ångestfylld och olycklig, då stämmer hennes upplevelse och mående inte in på den bild som 

samhället har av hur ett moderskap ska se ut. Genom att presentera föräldraskap som en i 

regel glad upplevelse, stigmatiseras kvinnor som inte mår bra i sitt moderskap och som lider 

av förlossningsdepression (Buultjens & Liamputtong, 2007). Detta knyter an till samhällets 

normer kring moderskapet. En kvinna ska vara glad, lycklig och euforisk när barnet föds och 

att skaffa barn ska komma naturligt. Dessa normer som finns kring moderskap anser 

författarna verkar återfinnas i flera olika länder. Att befinna sig i en situation där kvinnan 
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känner att hon inte vill ha sitt barn på grund av sin förlossningsdepression stämmer inte 

överens med normen att hon ska vara lycklig över det nya tillskottet till familjen. Att då bryta 

detta tillstånd genom att försöka berätta kan bli svårt för henne då hon inte vågar riskera att bli 

dömd, utstött eller stigmatiserad. 

 

Barriärer mot att söka hjälp 

 

Resultatet i denna studie visade att det finns olika anledningar varför flera av kvinnorna med 

förlossningsdepression hade svårt att söka hjälp. Flera kvinnor visste inte att de hade ett 

problem som de kunde söka hjälp för och de visste inte heller vart de kunde vända sig. En del 

kvinnor förminskade också sitt mående och sökte därför inte hjälp (Boath et al., 2013; Coates 

et al., 2014). I en annan studie beskriver kvinnor att det var kunskapsbristen kring 

förlossningsdepression som gjorde att de inte kunde söka hjälp, eftersom de inte visste vilka 

symtom eller tecken som de var skulle vara uppmärksamma på (Dennis & Chung-Lee, 2006). 

  

Resultatet kan också styrkas av studien av Buultjens & Liamputtong (2007) som beskrev att 

kvinnor inte visste att det fanns hjälp att få kring symtomen som förekommer vid 

förlossningsdepression. Detta ledde till känslor av isolering hos kvinnorna. Därav avstod de 

kvinnor som hade problem och tänkte söka hjälp, av den anledningen att de skämdes för 

mycket för sina känslor (Buultjens & Liamputtong, 2007). Kvinnorna i en annan studie hade 

också svårt att acceptera sitt behov av att söka hjälp (Hadfield & Wittkowski, 2017). I likhet 

med dessa studier (Dennis & Chung-Lee, 2006; Buultjens & Liamputtong, 2007) visade 

resultatet att många nyblivna mammor kände en okunskap kring var och hur de skulle söka 

vård för förlossningsdepression (Boath et al., 2013; Coates et al., 2014). Om kvinnor saknar 

kunskap kring förlossningsdepression blir det svårt att söka hjälp. Skulle dock sjukdomen 

diskuteras och presenteras för kvinnor innan de får barn, under tiden de är gravida, kan de 

redan tidigt lära sig att känna igen symtomen. Detta skulle kunna leda till att kvinnor kan söka 

hjälp snabbare om de skulle få symtom på förlossningsdepression. 
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Att bli stöttad  

 

För de kvinnor som deltog i samtalsgrupper var stödet de fick där till stor hjälp. Grupperna 

fick dem att känna att de inte var ensamma i sitt tillstånd och gav dem ett forum för att kunna 

dela och jämföra upplevelser med varandra (Boath et al., 2013; Coates et al., 2014; Gardner et 

al., 2014). I en annan studie tillfrågades kvinnor vad de ville att andra kvinnor skulle få veta 

om förlossningsdepression. Flera av dem betonade vikten av att ha någon att kunna prata med 

om sina känslor (Buultjens & Liamputtong, 2007). I resultatet beskrevs olika former av 

stöttning som kvinnorna ansåg vara viktiga för dem. Detta inkluderade stöd från grupper med 

andra nyblivna mammor, samt stöd från familj och partners, men också det professionella 

stödet från sjukvården. Flera kvinnor beskrev att deras mående blev bättre med professionellt 

stöd och att det var skönt att få prata om sina känslor med en enskild vårdgivare. Däremot 

varierade tillgången till och användningen av professionellt stöd, detta beroende på var och i 

vilken kontext som kvinnorna befann sig. Vissa tog till sig och fick mycket hjälp medan andra 

inte visste vart de skulle vända sig för att få vård (Boath et al., 2013; Coates et al., 2014; 

Gardner et al., 2014). En viktig del av Katie Erikssons omvårdnadsteori handlar om relationen 

mellan vårdgivare och vårdtagare, den ska bygga på tillit och en god kommunikation dem 

emellan (Kristoffersen, 2006). Detta är i enlighet med vad kvinnorna med 

förlossningsdepression förväntar sig av det professionella stödet från vården. Denna del av 

resultatet går att relatera till den känsla av isolering som flera av kvinnorna kände. Att dela 

erfarenheter med andra blir ett sätt att kunna bryta isoleringen. För kvinnor med 

förlossningsdepression blir det tungt att hantera sin situation på egen hand. Deras specifika 

situation försvåras av att de inte bara känner sig ensamma i sin sjukdom, de måste dessutom ta 

hand om sitt nyfödda barn. Pressen av att kunna ta hand om sitt barn, kombinerat med känslan 

av ensamhet och isolering blir en svårhanterad situation. Det är då stöttning från omgivningen 

och sjukvården blir så viktig. 

 

I denna studie visade det sig att kvinnorna behöver bli stöttade på olika vis, både psykologiskt 

men också praktiskt (Boath et al., 2013; Coates et al., 2014) vilket även har visats av Slomian 

et al. (2017). Enligt en studie av Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran (2011) var det av stor 

vikt för nyblivna mammor, förstföderskor i det här fallet, att få tillräckligt med stöd från både 

familj och vänner i sin omgivning, men det professionella stödet var också viktigt. Vidare i 
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samma studie (Leahy-Warren et al., 2011) beskrev författarna att vården behöver förstå hur 

det sociala stödet kan ha en positiv påverkan på kvinnor med förlossningsdepression. Vården 

behöver ta fram tydliga riktlinjer och tillvägagångssätt för vad socialt stöd innebär, för att på 

så sätt kunna erbjuda konkreta verktyg till nyblivna mammor som de kan använda för att 

förbättra sin egen självförmåga. Detta är även i enlighet med Socialstyrelsens (2017) 

rekommendationer för vad som behöver lyftas fram inom vården. Sjuksköterskan kan då 

vårda enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori genom att skapa en relation med kvinnan och 

på så vis kunna vårda utifrån ett personcentrerat perspektiv. Det innebär att sjuksköterskan 

ska vara stöttande i sitt vårdande och kunna erbjuda förslag på åtgärder. Detta går även att 

knyta an till sjuksköterskans kompetensbeskrivning där det framgår att det är sjuksköterskan 

som ska identifiera informations- och omvårdnadsbehovet hos patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet skulle kunna tolkas som att det ännu finns önskemål 

och behov från de nyblivna mammorna att få mer stöttning och förslag på olika åtgärder, men 

att vården i nuläget inte kan uppfylla detta.    

 

Kunskap som en lindrade faktor 

  

Resultat i denna studie visade hur viktigt det är med information och utbildning kring 

förlossningsdepression. Flera av åtgärderna som presenterades i resultatet byggde på att öka 

kunskapen kring förlossningsdepression hos kvinnorna och deras närstående, som en metod 

att förebygga tillståndet. Detta innebar att kunna identifiera symtom och veta hur man kan 

hantera dem med hjälp av kunskap och information (Howell et al., 2014; Milgrom et al., 

2016; Shorey et al., 2015; Wozney et al., 2017). Detta har även funnits i en studie (Bilszta, 

Ericksen, Buist & Milgrom, 2010) där det framkom att kvinnor och deras familjer behöver få 

bättre förståelse för och verktyg att kunna känna igen förlossningsdepression, vilket i sin tur 

kan underlätta för dem att ta emot eller söka hjälp. 

  

Kvinnorna i en annan studie uttryckte också att de inte hade blivit tillräckligt informerade om 

hur perioden av att vara nybliven mamma kunde se ut (Slomian et al., 2017). Detta visade att 

det är väldigt viktigt att ge kunskap för att lindra symtomen av förlossningsdepression. 

Sjuksköterskans roll i detta sammanhang blir att identifiera behov av information till kvinnan 
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och att kunna ge just den information som är användbar för de nyblivna mödrarna.  Resultatet 

beskrev hur viktigt det var med uppföljning för kvinnorna med förlossningsdepression. Denna 

uppföljning skedde bland annat via telefonsamtal vilket visade sig vara väldigt uppskattat 

bland kvinnorna (Howell et al., 2014; Milgrom et al., 2016; Shorey et al., 2015; Wozney et 

al., 2017). Denna metod lyftes även fram av en annan studie som använde telefonsamtal till de 

nyblivna mammorna som en åtgärd (Dennis et al., 2012). 

  

Verktyg att hantera känslor 

 

Resultatet visade att olika gruppaktiviteter var av godo för kvinnor med 

förlossningsdepression. Med hjälp av dessa fick kvinnor olika tillvägagångssätt för att lindra 

symtomen vid förlossningsdepression. Gruppaktiviteterna skapade också ett sammanhang där 

kvinnorna var trygga med att dela sina känslor och erfarenheter med varandra (Ahmadpanah 

et al., 2018; Buttner et al., 2015; Coates et al., 2014). Fysisk aktivitet har visat sig vara en 

användbar metod för att minska symtom av förlossningsdepression (Poyatos-León et al., 

2017). När kvinnor med förlossningsdepression ägnar sig åt fysisk aktivitet förbättras deras 

mående och deras symtom såsom nedstämdhet och ångest minskar. Deras humör förbättras 

men även deras fysiska självbild och kondition förstärks. Den fysiska aktiviteten i sig kan 

stärka kvinnors självförtroende samt deras självbild när de känner att kroppen blir starkare. 

Detta är alltså en säker och effektiv åtgärd mot förlossningsdepression (Poyatos-León et al., 

2017). Fysisk aktivitet hade både likheter och skillnader med åtgärderna som presenterades i 

resultatet. Resultatet visade på flera åtgärder som agerar som alternativ till läkemedel, 

exempelvis yoga och mindfulness (Ahmadpanah et al., 2018; Buttner et al., 2015; Chibanda et 

al., 2014). Fysisk aktivitet kan också användas som ett alternativ till läkemedel. Däremot 

skiljer sig fysisk aktivitet som åtgärd från de olika utbildningsprogram som presenterades i 

resultatet som är mer kunskapsinriktade. Författarna anser att det blir sjuksköterskans uppgift 

som har träffat på dessa kvinnor inom olika vårdinstanser att vara mer stöttande i val av olika 

hälsofrämjande åtgärder för de nyblivna mödrarna. För att applicera Katie Erikssons 

omvårdnadsteori skulle dessa åtgärder sträva efter sundhet, friskhet och välbefinnande för de 

nyblivna mödrarna. Åtgärderna som presenterades i resultatet kan vara åtgärder som 

sjuksköterskan i sin tur presenterar till de nyblivna mödrarna. Dock är det några åtgärder 
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såsom mindfulness eller yoga som sjuksköterskan själv inte utför praktiskt men istället 

föreslår för kvinnorna.   

 

Tveksamheten kring mediciner 

  

Olika former av åtgärder behövs då flera kvinnor ställer sig tvekande till att använda 

antidepressiva läkemedel mot förlossningsdepression, trots att läkemedel har visat sig kunna 

lindra symtomen av förlossningsdepression (Sharp et al., 2010). Det finns ett motstånd bland 

kvinnor till att ta antidepressiva läkemedel under spädbarnsperioden (Masood et al., 2015). 

Många är oroliga för eventuella biverkningar för dem själva och för deras spädbarn vid 

amning (Bevan et al., 2013). Få studier har undersökt de specifika åsikter och upplevelser 

kvinnor har av att ta antidepressiva läkemedel mot förlossningsdepression. Kvinnor med 

förlossningsdepression kan vara motvilliga mot att ta antidepressiva läkemedel då de är 

osäkra på vilka biverkningar som kan komma av att ta dessa, både för kvinnorna själva men 

också för barnet vid amning. De kan även ha funderingar kring huruvida de riskerar att bli 

beroende av dessa läkemedel samt över det stigma som finns kring att ta antidepressiva 

läkemedel (Turner, Sharp, Folkes & Chew-Graham, 2008).  

 

Det är därför av stor vikt att kunna erbjuda åtgärder såsom de som presenterades i denna 

studie, till exempel KBT-baserade utbildningsprogram eller yogaklasser (Ahmadpanah et al., 

2018; Buttner et al., 2015; Chibanda et al., 2014; Howell et al., 2014; Milgrom et al., 2016; 

Shorey et al., 2015; Wozney et al., 2017). Det skulle kunna minska oro för biverkningar hos 

kvinnor med förlossningsdepression och de behöver då inte heller känna att läkemedel är det 

enda alternativet för dem att kunna lindra sina symtom av förlossningsdepressionen. Som 

Katie Eriksson (Kristoffersen, 2006) belyser i sin omvårdnadsteori är det viktigt att sätta 

patientens upplevelse i fokus och se varje individs behov. Sjuksköterskan behöver då förstå 

att upplevelser av åtgärder är subjektiva vilket kräver en personcentrerad omvårdnad och att 

olika åtgärder kan behöva användas tills dess att kvinnans behov blir uppfyllda. Det är därför 

av stor vikt att ta hänsyn till kvinnornas upplevelser kring användandet av läkemedel och 

kunna ge alternativa förslag på åtgärder. Eftersom flera kvinnor har funderingar kring hur de 

själva och barnet kan påverkas om de som mammor tar läkemedel mot 

förlossningsdepression, är det en anledning att se över om läkemedel är rätt väg att gå för att 
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dämpa symtomen av förlossningsdepression (Masood et al., 2015; Bevan et al., 2013). I vissa 

fall kan det vara nödvändigt med läkemedel, men om det finns möjlighet för kvinnan och 

sjuksköterskan att tillsammans komma fram till alternativa åtgärder är det av godo. Som 

resultatet visade fanns det flera användbara åtgärder för att lindra symtom av 

förlossningsdepression, därför bör de också användas. 

 

Metoddiskussion 

 

En styrka med denna studie är att fokus har legat på att välja ut artiklar som svarar mot 

studiens syfte. För att vara säker på att de artiklar som inkluderades var så lämpliga som 

möjligt valdes flera artiklar bort, trots att detta ledde till att antalet inkluderade artiklar blev 

mindre. En annan styrka är att resultatet är i enighet med tidigare forskning och 

litteraturöversikter som har kommit fram till liknande resultat. Detta betyder att resultatet i 

den här studien har kunnat stärkas med hjälp av trovärdiga forskarlag. Efter att 

kvalitetsgranskning enligt granskningsmallarna (Forsberg och Wengström, 2016) var utförd, 

bedömdes artiklarna vara av hög och medel kvalitet. Denna kvalitetsgranskning utfördes för 

att stärka trovärdigheten hos studiens resultat, vilket också är en styrka för studien.    

  

En svaghet med denna studie är att antalet inkluderade vetenskapliga artiklar i resultatet var 

lågt och fler artiklar skulle ha kunnat inkluderas. Resultatet hade kunnat styrkas ännu mer 

genom ett större urval av artiklar. En annan svaghet är att sökorden hade kunnat preciseras 

mer för att få fram ett större urval av lämpliga artiklar. Därutöver hade sökningarna i 

databasen CINAHL kunnat gjorts mer detaljerade för att kunna inkludera artiklar från denna 

databas. De artiklar som inkluderades var endast från PubMed. 

  

En styrka och svaghet på samma gång är att studien både undersöker upplevelser kring och 

åtgärder för att lindra symtom av förlossningsdepression. Upplevelser har beskrivits och 

diskuterats, samtidigt som förslag på möjliga åtgärder har presenterats. Denna kombination 

ledde dock till att båda delarna kunde ha utvecklats ytterligare. Ett inklusionskriterium var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan januari 2013 och juli 2018, medan ett 

exklusionskriterium var att artiklar som hade publicerats innan 2013 ej skulle inkluderas. En 

styrka är att detta ledde till ett aktuellt urval av artiklar från de senaste fem åren. Det kan 

också vara en svaghet då fler lämpliga artiklar för syftet hade kunnat inkluderas om ett större 

tidsspann på tio år hade använts. 
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Trots de skillnader som fanns mellan urvalen i artiklarna kunde ändå en sammanställning av 

upplevelser kring och åtgärder för att lindra symtom av förlossningsdepression redovisas. 

Resultatet innehöll ett antal vetenskapliga artiklar med specifika urval som bestod av kvinnor 

från olika länder och kulturer. Artiklarna inkluderade dessutom mer utsatta grupper av 

kvinnor, till exempel tonårsmödrar i Storbritannien. Därmed kan resultatet ha påverkats 

genom att den här studien hade ett mindre urval av artiklar, samtidigt som grupperna som 

studerades inte var representativa för den västerländska kulturen som är mest lik den kultur 

som finns i Sverige. För att få en mer enhetlig överblick och kunna göra generaliseringar hade 

författarna till exempel kunnat bygga urvalet av artiklar på studier som fokuserade på 

västländer.  

 

Dessa artiklar inkluderades ändå i studien för att få flera perspektiv kring 

förlossningsdepression från olika länder. Nackdelen blev dock att det påverkade 

helhetsresultatet och generaliserbarheten för studien när dessa marginella grupper 

inkluderades i studien. Författarna valde ändå att göra det med tanke på att sjuksköterskan 

möter olika kulturer och åldrar inom vården. Västerländska länder blir också hem för allt fler 

kvinnor som är immigranter från olika kulturer. Dessa kulturer har sina föreställningar kring 

barnafödande och psykisk hälsa. Det blir viktigt att förstå dem och de specifika riskfaktorer 

som kvinnor som immigrerar har (Wittkowski et al., 2017).  

 

En fördel med att ha med detta varierade urval var att alla mammor blev representerade 

oavsett vilken kultur de kom ifrån eller vilken ålder de hade samt att dessa grupper också 

belystes då alla var kvinnor med förlossningsdepression. Kvinnor med förlossningsdepression 

har mycket gemensamt trots sina olikheter. Oavsett vilka länder kvinnor bor i förändras 

hormonbalansen för kvinnor som har fött barn vilket kan leda till nedstämdhet och 

förlossningsdepression (Weström et al., 2005). Tonårsmödrar får liknande konsekvenser som 

vuxna mammor av förlossningsdepression (Sangsawang et al., 2018) och därmed skulle denna 

grupp av mammor till viss del kunna vara representativ för att svara på frågeställningen som 

handlade om upplevelser av förlossningsdepression. En nackdel var dock att det inte gick att 

göra några generaliseringar kring mödrar med en annan kultur eller ung ålder från denna 

studie baserat på det mindre urvalet artiklar. Trots ett urval som innehöll väldigt olika 

grupper, kunde ändå studien redovisa en del av de upplevelser och åtgärder som var syftet 

med studien. 
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Att de utvalda artiklarna hade blivit etiskt granskade gav en försäkran om att författarna till 

studierna hade genomfört dem på ett etiskt korrekt sätt och att deltagarna inte hade utnyttjats 

eller blivit vilseledda på något sätt. Då kvinnor med förlossningsdepression är en känslig 

grupp är det viktigt att utföra studier med ett etiskt förhållningssätt. Kvinnorna går igenom en 

osäker period med många frågor och oroliga tankar och därför behöver de bli respekterade 

under studiens process. Ett oetiskt förhållningssätt kan annars riskera att förvärra deras 

situation och riskera kvinnornas tillit till sjukvården. 

  

Studier kring förlossningsdepression med fler deltagare behövs, både vid studier kring 

upplevelser och studier som berör åtgärder. Att undersöka förlossningsdepression i olika 

kontexter och beskriva kulturella skillnader i hur förlossningsdepression upplevs och 

definieras är också av stor vikt. I denna studie presenterades olika åtgärder och några av dessa 

innefattade någon form av gruppsamtal. Gruppsamtal bör undersökas ytterligare då resultatet 

visade att flera kvinnor uppskattade att kunna dela erfarenheter med varandra. Framtida 

studier bör också fokusera på hur man kan nå ut med information och kunskap kring 

förlossningsdepression och hur det mottas. Vidare forskning bör även undersöka hur 

sjuksköterskans attityder påverkar kvinnor som söker hjälp och hur vårdpersonal kan nå fram 

på bästa sätt, då det är en känslig situation. Det finns också ett behov av vidare forskning 

kring relationen mellan sjuksköterskan och den nyblivna mamman. Detta då resultatet visade 

att kvinnor anser att det är viktigt med en vårdkontakt de känner förtroende för. 

  

Kliniska implikationer 

  

Denna studie ämnade vara ett bidrag till forskningsläget kring förlossningsdepression, där 

upplevelser och åtgärder presenterades tillsammans för att kunna ge en överblick över ett 

komplicerat fenomen. Flera kvinnor betonade vikten av att ha kontakt med empatisk 

vårdpersonal som inte förminskar deras känslor, samt att vårdpersonal måste vara noga med 

att förklara för kvinnorna att förlossningsdepression inte är ett tecken på misslyckande 

(Bilszta et al., 2010). Enligt omvårdnadsteorin utformad av Katie Eriksson så är det viktigt att 

förstå att kvinnornas upplevelser är subjektiva och att relationen mellan sjuksköterskan och 

patient är av stor vikt (Kristoffersen, 2006). Kvinnor behöver därför känna att de blir hörda 

och att åtgärderna blir individanpassade. Därför är det angeläget för sjuksköterskor att försöka 

förstå och vara medvetna om kvinnors känslor av förlossningsdepression. Med hjälp av 

resultatet kan sjuksköterskor tidigt identifiera symtom och tecken på förlossningsdepression 
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och därmed kunna fånga upp dessa kvinnor i ett tidigt stadie. Sjuksköterskan har en viktig roll 

att fylla för att förhindra att förlossningsdepression hinner utvecklas till ett allvarligare 

tillstånd och riskera att pågå under en längre tid. 

 

Slutsats 

 

Kvinnor med förlossningsdepression kände sig stigmatiserade vilket ledde till att de inte sökte 

hjälp. De uttryckte också att det sociala och professionella stödet var en viktig del av att 

hantera sin situation. Med denna studie ville författarna uppmuntra sjuksköterskor att bryta 

detta stigma och underlätta för kvinnor att söka hjälp genom att aktivt normalisera 

förlossningsdepression och bemöta kvinnor med insikt och förståelse. Vidare beskrev 

kvinnorna att deltagande i olika gruppaktiviteter och att få kunskap och information om 

förlossningsdepression hade en positiv inverkan på deras mående. Denna studie ämnade bidra 

med en överblick av olika åtgärder som sjuksköterskan kan informera om och erbjuda. Då 

många kvinnor kände ett motstånd mot att använda läkemedel, är det önskvärt att presentera 

olika alternativa åtgärder som lindrar symtomen av förlossningsdepression. Då 

förlossningsdepression fortfarande är ett tabubelagt ämne i samhället är det av stor vikt att 

fortsätta belysa denna sjukdom som har så stora konsekvenser för kvinnor och deras liv. 
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förstföderskor 

mellan 16 och 19 

år i Stoke-on-

Trent. De hade en 

nyfödd på högst 

ett år och de hade 

en konstaterad 

förlossningsdepre

ssion.  

Ett antal teman framkom av 

resultatet: Stigma och 

upplevelser av att bli dömd 

andra; socialt och 

professionellt stöd; kunskap 

och information; och barriärer 

mot att söka hjälp. Det fanns 

en brist på relevant 

information riktad mot 

tonårsmödrar, samt en brist på 

informella stödnätverk. 

Stigmat kring att vara 

tonårsmödrar var den mest 

framträdande aspekten av 

deras upplevelser: 

Hög 

Buttner, M. M., 

Brock, R. L., 

O’Hara, M. W., 

Stuart, S. 

USA 

2015 

Efficacy of 

yoga for 

depressed 

postpartum 

women: A 

randomized 

controlled trial 

Att studera 

effekterna av 

yoga för att 

förbättra 

symtomen hos 

kvinnor med 

förlossningsdepr

ession. 

Kvinnorna deltog i 

ett 12 veckor långt 

program som 

bestod av 

yogasessioner i en 

yogastudio samt 

yoga hemma. Med 

hjälp av ett flertal 

olika skalor som 

mäter depression, 

bedömdes 

deltagarnas nivå av 

depression innan 

och efter utfört 

program. 

 

Kvinnor med 

förlossningsdepre

ssion, mellan 18 - 

45 år som fött 

barn de senaste 12 

månaderna. 

57 deltagare. 

Bortfallet blev 7 

personer. 

Studien presenterade 

signifikanta skillnader i 

symtomen av 

förlossningsdepression hos 

den grupp som erhöll yoga, 

jämfört med kontrollgruppen. 

Yoga-deltagarna fick 

minskade symtom av 

depression och ångest efter 

genomförda yoga-sessioner. 

Yoga har alltså lovande 

potential att vara effektiv 

kompletterande terapi mot 

förlossningsdepression. 

 

Medel 

Chibanda, D., 

Shetty, A. K., 

Tshimanga, M., 

Woelk, G., 

Stranix-

Chibanda, L. & 

Rusakaniko, S. 

Group problem-

solving therapy 

for postnatal 

depression 

among HIV-

positive and 

HIV-negative 

Att undersöka 

effekten av 

group problem-

solving therapy 

på symtom av 

förlossningdepre

ssion.  

Författarna 

jämförde en 

kontrollgrupp som 

fick behandling via 

läkemedel, med en 

testgrupp som fick 

group problem-

58 deltagare över 

18 år med 

förlossningsdepre

ssion som bodde i 

det område där 

studien utfördes. 

Resultatet visade en 

signifikant skillnad mellan de 

två grupperna. 

Problemlösningsterapi i grupp 

visade sig vara mer effektiv 

än standardmässig 

farmakologisk behandling. 

Hög 
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Zimbabwe 

2014 

mothers in 

Zimbabwe 

solving therapy. De 

använde EPDS-

skalan för att 

bedöma hur de två 

olika gruppernas 

nivåer av 

depression 

förändrades från 

behandlingsperiode

ns början till dess 

slut.  

 

Bortfallet blev 9 

personer. 

Detta resultat fokuserar på 

Zimbabwe och andra låg- 

eller medelinkomstländer. 

Resultatet visar att denna 

metod kan vara ett 

kostnadseffektivt alternativ 

till annars kostsamma och 

svårtillgängliga läkemedel i 

denna typ av länder.   

Coates, R., 

Ayers, S. & De 

Visser, R. 

Storbritannien 

2014 

Women’s 

experiences of 

postnatal 

distress: a 

qualitative 

study 

Utforska hur 

kvinnor 

upplevde olika 

intervaller av 

ångest från 

förlossnings-

depression under 

det första året 

som nybliven 

mamma. 

Semistrukturerade 

interjuver, antingen 

ansikte-ansikte eller 

via telefon. 

Tematiserad 

strukturerad analys 

användes. 

17 kvinnor deltog 

i studien. Kvinnor 

som hade upplevt 

känslomässiga 

svårigheter under 

första året som 

mamma, i åldern 

23 – 42. 

 

Resultatet visades i fyra 

huvudteman ”leva med en 

ovälkommen början”, 

”relationen mellan mamman 

och vården”, ”chocken av det 

nya”, ”att möta sina 

nytillkomna behov av stöd”. 

Under dessa teman skapades 

olika subkategorier. Under 

dessa kategorier beskrivs 

kvinnornas upplevelser. 

  

Hög 

Gardner, P. L., 

Bunton, P., 

Edge, D. & 

Wittkowski, A. 

Storbritannien 

2014 

The experience 

of postnatal 

depression in 

West African 

mothers living 

in the United 

Kingdom: A 

qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser och 

erfarenheter av 

förlossningsdepr

ession hos 

kvinnor från 

Västafrika som 

är bosatta i 

Storbritannien. 

En kvalitativ design 

användes med 

semi-strukturerade 

intervjuer, som 

mynnade ut i ett 

antal olika teman. 

Författarna använde 

EPDS-skalan för att 

se kvinnornas nivå 

av 

förlossningsdepress

ion.  

Sex kvinnor 

mellan 22 och 36 

år. Kvinnorna 

rekryterades till 

studien från 

föräldragrupper. 

Fem övergripande teman 

presenterades: 1) definierande 

av förlossningsdepression, 2) 

isolering, 3) förlorad identitet, 

4) brist på tillit, 5) relationer 

som en skyddande faktor. 

Överlag uppfattade inte 

kvinnorna 

förlossningsdepression som 

en form av depression, utan 

beskrev tillståndet som 

resultatet av social stress. 

Studien visade att utveckling 

av gruppterapi samt stöd och 

behandling som tar hänsyn till 

språkliga och kulturella 

aspekter, kan vara av godo för 

dessa kvinnor.  

Hög 

Howell, E. A., 

Bodnar-Deren, 

S., Balbierz, A., 

Loudon, H., 

Mora, P. A., 

Zlotnick, C., 

Wang, J. & 

Leventhal, H. 

New York 

2013 

An intervention 

to reduce 

postpartum 

depressive 

symptoms: a 

randomized 

controlled trial 

Att utveckla en 

beteende-

intervention i 

form av en 

utbildning för 

kvinnor med 

förlossnings-

depression och 

undersöka om 

den kan reducera 

symtomen vid en 

förlossnings-

depression  

 

En RCT-studie. 

Kvinnorna delades 

in i två grupper, en 

interventionsgrupp 

som fick ett 

utformat 

beteendeprogram 

och en 

kontrollgrupp som 

fick vanlig vård. 

Detta följdes sedan 

upp av enskilda 

interjuver. 

 

Totalt 540 

nyblivna mödrar. 

270 kvinnor i 

intervention-

gruppen och 270 

kvinnor i kontroll-

gruppen. 

Bortfallet var 

totalt 73 kvinnor. 

41 i kontroll-

gruppen och 32 i 

intervention-

gruppen. 

 

Ingen statistisk signifikant 

skillnad framkom mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Författarna 

kunde inte visa någon skillnad 

mellan de kvinnor som fick 

utbildningen jämförelsevis 

med de kvinnor som fick 

behandling enligt rutin.    

Medel 

Milgrom, J., 

Danaher, B. G., 

Gemmill, A. W., 

Holt, C., Holt, 

C. J., Seeley, J. 

R., Tyler, M. S., 

Ross, J. & 

Ericksen, J.  

Australien 

2016 

Internet 

Cognitive 

Behavioral 

Therapy for 

Women With 

Postnatal 

Depression: A 

Randomized 

Controlled Trial 

of 

Att undersöka 

effektiviteten av 

en 

internetbaserad 

intervention, 

MumMood-

Booster, som är 

ett KBT-

program för 

kvinnor med 

En RCT-studie. 

Deltagarna blev 

slumpmässigt 

invalda i en 

interventionsgrupp 

eller i en 

kontrollgrupp. 

Studien pågick i 12 

veckor. Vid 

analysen användes 

43 kvinnor i 

åldern 18 år och 

uppåt med ett 

barn som var 

yngre än 1 år och 

som hade screenat 

mellan 11 - 23 på 

EPDS-skalan. Tre 

kvinnor utgjorde 

ett bortfall. 

Resultatet visade en 

signifikant skillnad mellan 

gruppen som fick 

MumMoodBooster-

programmet och gruppen som 

fick den sedvanliga 

behandlingen TAU 

(Treatment As Usual).  

 

 

Hög 
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MumMoodBoo

ster 

förlossnings-

depression.    

Mann-Whitney U-

test. Även Chi-

square test 

användes.   

 

Perkins, R., 

Yorke, S. & 

Fancourt, D.  

Storbritannien 

2018 

 

How group 

singing 

facilitates 

recovery from 

the symptoms 

of postnatal 

depression: a 

comparative 

qualitative 

study 

Syftet var att 

klargöra 

mekanismerna 

för hur 

gruppsång kan 

förbättra symtom 

vid förlossnings-

depression och 

beskriva 

deltagarnas 

upplevelser. 

Semistrukturerade 

interjuver utfördes 

efter varje session 

och varade i 16 - 26 

min. Analysen 

innehöll fyra steg, 

transkribering, 

identifikation av 

meningsenheter, 

kontroll av 

meningsenheterna 

och sedan skapades 

övergripande 

kategorier och 

subkategorier av 

dessa 

meningsenheter. 

 

54 kvinnor som 

upplevde symtom 

av förlossnings-

depression.   

 

Fyra övergripande teman 

identifierades: 

”aktivitetsmekanismer”, 

”omgivningens mekanismer”, 

”sociala mekanismer” och 

”känslomässiga mekanismer”. 

Under dessa teman skapades 

sedan subkategorier. 

Kvinnorna beskriver sedan 

sina upplevelser under dessa 

kategorier. Citat av kvinnorna 

är också en del av resultatet.  

Medel 

Shorey, S., 

Chan, S. W. C., 

Chong, Y. S. & 

He, H. 

Singapore 

2015 

A randomized 

controlled trial 

of the 

effectiveness of 

a postnatal 

psychoeducatio

n programme 

on self-efficacy, 

social support 

and postnatal 

depression 

among 

primiparas 

Att undersöka 

effektiviteten 

hos ”postnatal 

psychoeducation

” för att förbättra 

socialt stöd och 

självförmåga, 

samt minska 

symtom av 

förlossningsdepr

ession hos 

förstföderskor.  

Studien bestod av 

utbildning av 

mödrar kring 

förlossningsdepress

ion, vilket 

inkluderade 

hembesök, 

telefonsamtal och 

utbildningsbroschyr

er. Efter detta 

mättes kvinnornas 

nivåer av 

självförmåga, 

socialt stöd och 

depression med 

hjälp av tre olika 

skalor. 

122 deltagare som 

var förstföderskor 

över 21 år.  

Det framkom en signifikant 

skillnad mellan testgruppen 

som fick så kallad 

”psychoeducation”, jämfört 

med kontrollgruppen. 

Testgruppen rapporterade 

förbättrad självförmåga och 

visade på minskade symtom 

av förlossningsdepression.  

Hög 

Wozney, L., 

Olthuis, J., 

Lingley-Pottie, 

P., McGrath, P. 

J., Chaplin, W., 

Elgar, F., 

Cheney, B., 

Huguet, A., 

Turner, K. & 

Kennedy, J. 

Kanada 

2017 

Strongest 

Families™ 

Managing Our 

Mood (MOM): 

a randomized 

controlled trial 

of a distance 

intervention for 

women with 

postpartum 

depression 

Syftet med 

studien var att 

testa 

effektiviteten av 

ett 

distansprogram 

baserat på KBT 

kallad Managing 

Our Mood 

(MOM) på 

förlossningsdepr

ession. 

Med hjälp av olika 

skalor mättes 

kvinnornas nivåer 

av 

förlossningsdepress

ion medan de 

använde sig av 

MOM via internet 

samt fick 

uppföljning via 

telefon. 

62 deltagare som 

var mellan 19 och 

45 år, bodde i 

Nova Scotia och 

hade 

förlossningsdepre

ssion. 

Kvinnorna som använde detta 

visade en tydligare förbättring 

av sina symtom på 

förlossningsdepression. 

Författarna menade att trots 

att resultatet hade ett litet 

urval, kunde man se att 

resultatet stöttar vidare 

undersökning av denna typ av 

distansprogram för att 

utveckla lättillgängliga och 

effektiva åtgärder mot 

förlossningsdepression. 

Medel 

 


