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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Postpartumdepression drabbar mellan 8-15 procent av kvinnor som föder barn. 

Depressionen bryter oftast ut några veckor efter förlossningen och kan vara upp till ett år eller 

mer och innebär ett stort lidande för den som drabbas. Studier visar att en stor del av de som 

drabbas inte söker hjälp, vilket visar på behovet av att sjuksköterskan fångar upp dessa 

kvinnor för att tidigt erbjuda stöd och behandling. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att undersöka vilka barriärer kvinnor 

drabbade av postpartumdepression upplever för att söka hjälp. 

Metodbeskrivning: Allmän litteraturöversikt valdes som metod, tio kvalitativa studier 

valdes utifrån databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna kvalitetgranskades utifrån 

en kvalitetsmall. Tre kategorier utformades därefter av den analyserade datan.  

Resultat: De kategorier som identifierades som barriärer var; kvinnorna själva, familj och 

omgivning samt sjukvården. Det identifierades en stor okunskap om 

postpartumdepression bland de deltagande kvinnorna, vilket ledde till att de 

normaliserade sina symtom och avvaktade med att söka hjälp. Rädslan för att bli 

stigmatiserade och att uppfattas som dåliga mammor var ytterligare en barriär. Bristande 

stöd från sjukvården framkom som ytterligare barriärer. 

Slutsats: Kvinnor upplever ett stigma kopplat till psykisk ohälsa och moderskap, vilket leder 

till att de inte söker hjälp. En ofta upplevd oförståelse inför sina symtom leder till att kvinnor 

normaliserar dem. En stöttande sjukvård är av största vikt, sjuksköterskans arbete kan bidra 

till att bryta stigmat och skapa en trygg och fördomsfri miljö där kvinnor kan öppna upp sig. 

 

Nyckelord: postpartumdepression, kvinnor, hjälpsökningsbarriär, upplevelse, omvårdnad. 



ABSTRACT 
 

Background: Postpartum depression affects around 8-15 percent of women who have given 

birth. Symptoms present within a few weeks and can last upwards of a year; and cause a 

great deal of suffering to the women experiencing it. Evidence suggests women do not seek 

help for their depressive symptoms, which highlights the need of nurses to identify symptoms 

and offer treatment and support. 

Aim: The aim of this literature review is to examine the experienced barriers among 

women to seek help for postpartum depression. 

Method: The studies analysed in this literature review were chosen from the databases 

PubMed and CINAHL. Ten studies were included. Quality of the articles was identified 

using a criteria and three categories were found within the findings.  

Results: The three categories concerned the women, their surrounding and the health care as 

barriers. Stigmatisations attached to mental healt issues and the ‘ideal’ image of motherhood 

created a major barrier to seek help. Women experienced a lack of knowledge and 

understanding of PPD, they often normalised the symptoms and explained them with 

external factors. A lack of support from health care also posed as barriers when seeking help. 

Conclusion: Women experience numerous stigmatisations related to mental health issues 

and the ‘ideal’ image of motherhood, which figured as a major barrier to seek help. This 

study reiterates the importance of having supportive health care; with the nurse playing an 

important role in breaking this stigma and creating a safe environment for women to share 

their experiences. 

Keywords: postpartum depression, women, help-seeking barrier, experience, nursing. 
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BAKGRUND 

 

Depression 

 

Depression definieras som ett tillstånd av nedstämdhet, minskad glädje och intresse. För att 

diagnostisera en depression ska tre symtom av depressiv karaktär vara uppfyllda (Allgulander, 

2014). Symtomen kan variera från person till person, men visar sig generellt genom viktnedgång, 

viktuppgång och aptitlöshet, någon form av sömnstörning samt hämning eller agitation, vilket 

innebär att personen upplevs långsam och slö eller lätt blir arg och agiterad. Vidare kan symtomen ge 

uttryck i bristande energi, minskad koncentrationsförmåga och tankeförmåga som kan medföra att 

personen exempelvis har svårt för att fatta beslut eller genomföra vardagliga sysslor. Upplevelser av 

att vara värdelös, ha skuldkänslor gentemot anhöriga och beskylla sig själv för saker är också ett 

symtom (Naysmith, Wells, Newson & Webb, 2015). Slutligen kan tankar på suicid uppkomma, 

ibland finns redan planer och suicidförsök kan ha utförts sedan tidigare (Allgulander, 2014). Det 

finns olika typer av depressioner, det finns skillnader i varaktighet, behandlingsbarhet och när de 

uppkommer. Den vanligaste formen är egentlig depression som har ovannämnda symtom. 

Behandling av depression sker i regel med någon form av terapi och/eller läkemedel (Bevan, 

Wittkowski & Wells, 2013). 

 

Postpartumdepression 

 

Det är en stor omställning att genomgå en förlossning och att bli mamma, både kroppsligt och 

psykiskt. Det innebär även en stor förändring med nya prioriteringar och krav som inte funnits innan 

tiden med barn (Nelson, 2003). Det är därför inte ovanligt att kvinnor som har genomgått en 

förlossning drabbas av en lättare nedstämdhet i anslutning till förlossningen, detta tillstånd kallas 

“baby blues” eller “maternity blues” och det uppskattas att minst hälften av alla nyförlösta kvinnor 

drabbas av detta. Denna nedstämdhet är oftast övergående och kräver ingen behandling (Beck, 2006). 

Det är när nedstämdheten inte är övergående och kvinnan börjar uppvisa svårare depressiva symtom 

som det är av stor vikt att erbjuda stöd och behandling då det finns en risk att postpartumdepression 

(PPD) utvecklas. Tidiga symtom på PPD kan vara svåra att särskilja från “baby blues” och det är 

därför viktigt att sjukvårdspersonal har detta tillstånd i åtanke (Beck, 2006; Beck,1991). Symtomen 

vid PPD är desamma som vid egentlig depression (Bevan et al., 2013; Beck, 1991) och depressionen 

debuterar vanligtvis inom fyra veckor efter förlossningen och kan vara i upp till ett år eller längre 

(Bevan et al., 2013; Beck, 1991). 

 

En obehandlad postpartumdepression kan leda till ett oerhört lidande för den som drabbas och kan få 

allvarliga konsekvenser, den allvarligaste av dem är död genom suicid (Degner, 2017; Watson 

Driscol, 2006). En postpartumdepression ger inte bara konsekvenser för den som drabbats utan kan 
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också påverka barnet och dennes relation till föräldern då föräldern får sämre förmåga att knyta an 

till sitt barn. En dålig anknytning kan leda till negativa effekter i barnets utveckling såsom nedsatt 

kognitiv förmåga, lägre aktivitetsnivå och sämre uppmärksamhetsförmåga. Dessa barn har också 

visat sig i större utsträckning lida av sömnproblem och har svårigheter med separation till skillnad 

från barn till kvinnor utan depression (Bevan et al., 2013; Lotzin, Schiborr, Barkmann, Romer & 

Ramsauer, 2016). 

 

Riskfaktorer för postpartumdepression 
 

Hos alla som föder barn föreligger en risk att drabbas av depression som följd, men det finns specifika 

faktorer som gör risken högre för vissa. I en svensk studie undersöktes specifika riskfaktorer för att 

utveckla postpartumdepression, resultatet visade på ett antal faktorer. Dessa var att kvinnan hade barn 

sedan tidigare, endast erhållit grundskoleutbildning, annat modersmål än svenska, ingen partner, 

arbetslöshet, boende i ett mindre samhälle, brist på stöd från partner under graviditet, brist på stöd från 

sin omgivning, fysisk ohälsa och kroniska sjukdomar (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson & 

Rådestad, 2005; Watson Driscol, 2006). En annan riskfaktor för att drabbas av PPD är om kvinnan 

sedan tidigare har haft någon form av förstämningssyndrom (Allgulander, 2014; Watson Driscol, 

2006). Vidare beskrivs i en annan studie ytterligare riskfaktorer för PPD, såsom nyligen upplevt 

trauma, oro relaterat till barnomsorg, om kvinnans självbild domineras av dålig självkänsla eller om 

det finns problem i relationen till partnern (Patel, Wittkowski & Fox, 2017). 

 

Förekomst av postpartumdepression 
 

Enligt siffror från Socialstyrelsen (2017) drabbas mellan 8-15 procent av alla som fött barn av PPD, 

men Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att siffran ligger mellan 12-20 procent (WHO, 

2017). I en studie av Almond (2009) beskrivs den tidigare uppskattade prevalensen som gravt 

underskattad vad gäller PPD, främst i låginkomstländer då siffran kan vara så hög som upp till 60%. 

Det varierar hur mycket forskning det finns på förekomsten av PPD världen över. Det finns också 

skillnader i hur hög förekomsten är i olika delar av världen där forskning utförts, vilket antas ha 

många olika orsaker. Dessa skillnader kan grunda sig i socioekonomisk status, levnadsstandard samt 

de kulturella förväntningarna som finns på moderskapet (Banti et al., 2011). 

 

Screening för postpartumdepression 
 

Screening för att tidigt upptäcka tecken på postpartumdepression görs inom barnhälsovården genom 

ett självskattningsformulär, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Formuläret innehåller tio 

frågor som rör kvinnans mående den senaste veckan. Enligt Socialstyrelsens rekommendation ska 

denna screening genomföras inom 6-8 veckor efter förlossningen, syftet är att fånga upp kvinnor som 

riskerar att drabbas av postpartumdepression och kunna erbjuda tidig behandling (Socialstyrelsen, 

2017). Enligt en kartläggning gjord av Socialstyrelsen 2017 screenas omkring 70-90 procent av 
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nyförlösta kvinnor i Sverige. Det finns en variation mellan landstingen och i ett landsting var siffran 

så låg som 50 procent. Det går att utifrån dessa siffror se att många kvinnor med depressiva symtom 

riskerar att inte uppmärksammas av sjukvården och därför inte heller inte få behandling. I samma 

kartläggning från Socialstyrelsen (2017) framkommer det att var femte sjukhus varken ger skriftlig 

eller muntlig information om vem de ska kontakta eller var de ska vända sig ifall de upplever 

nedstämda känslor, depression eller annan form av psykisk ohälsa efter sin förlossning. 

 

Söka hjälp för postpartumdepression 
 

Studier har visat hur kvinnor med depressiva symtom inte söker sig till sjukvården för att få hjälp för 

detta. I en brittisk kontext sökte sig endast 25 procent av kvinnorna drabbade PPD till sjukvården 

(Dennis & Lee-Chung, 2006). I en annan studie framkom det att endast 17 procent av kvinnor med 

depressiva symtom kontaktade sjukvården angående sin problematik (Buist et al., 2005.) I ytterligare 

en studie blev kvinnor tillfrågade om de hade varit i kontakt med sjukvården för psykiska besvär efter 

sin förlossning. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna uppgav att de inte hade varit i 

någon form av kontakt med sjukvården gällande sina depressiva problem. Kvinnorna uppgav att de 

istället vänt sig till partners och familj med förhoppningen om att få stöd och hjälp (Schmied et al., 

2016). 

 

Sjuksköterskans ansvar 
 

Utifrån den svenska vårdkontexten sker oftast det första mötet inom primärvården vad gäller de flesta 

former av ohälsa och sjukdom. Det gäller även psykisk ohälsa, depression och ångestsyndrom, för 

dessa besvär söker majoriteten av alla vuxna hjälp inom primärvården och 70 procent får någon form 

av behandling. Diagnostik av depression och ångestsyndrom görs utifrån en klinisk bedömning och 

samtal. Behandlingen består främst av antidepressiva läkemedel och olika former av psykoterapi 

(Socialstyrelsen, 2017). Inom primärvården finns sjuksköterskor som ofta är den första patienten 

möter, både vid rådgivning via telefon och i form av fysiska möten innan en läkarkontakt 

(Socialstyrelsen, 2017). Innan, under och efter en graviditet träffar kvinnor i störst utsträckning 

barnmorskor och barnsjuksköterskor, men det är även av stor vikt att utöver specialistutbildade 

sjuksköterskor och barnmorskor även grundutbildade sjuksköterskor har kunskap om och möjlighet 

att identifiera olika symtom som kan förekomma vid PPD. Detta är av stor betydelse just för att 

kvinnor drabbade av PPD ofta primärt söker vård för somatiska besvär, så som huvudvärk, 

förstoppning och diarré, omedvetna om att det är symtom på den postpartumdepression de lider av 

(Seimyr, 2009; Watson Driscol, 2006). 

 

Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensram som används i denna studie är Katie Erikssons omsorgsteori där begreppen 

människa, hälsa, miljö och omsorg är grundvalarna för möjligheten att en bra relation ska kunna 
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etableras mellan vårdgivare och vårdtagare. Eriksson länkar samman begreppen människa och hälsa, 

och har tagit fram tre element som hon anser vara av yttersta vikt för att en människa ska kunna erhålla 

hälsa. Dessa är sundhet, friskhet och välbefinnande. Välbefinnandet utgör den subjektiva upplevelsen 

hos personen och kan till skillnad från begreppen sundhet och friskhet inte fullt ut förstås av 

omgivningen. Människans relation till sin omgivning är av stor vikt, då behovet av att ingå i ett 

sammanhang och bli bekräftad är naturlig hos människan. I den vårdande relationen är ömsesidighet 

och samspel parterna emellan själva fundamentet. Det professionella vårdandet är en förlängning av 

den naturliga vård vi utövar mot oss själva och våra närmaste. Eriksson betonar vikten av att 

patientens behov och delaktighet. Syftet med omsorgen är att människan på sikt ska överta det 

fullständiga ansvaret över sin naturliga vård. Vad gäller miljö beskrivs tre olika livsrum som utgör 

förutsättningar för människans möjlighet till hälsa och välbefinnande. De delas in i fysiska livsrum, 

psykosociala livsrum och andliga livsrum (Eriksson, 2015). 

 

Tiden efter en förlossning kan innehålla en mängd psykiska påfrestningar för kvinnan, ibland till den 

gräns att hon inte klarar av att upprätthålla sin naturliga vård, och den professionella vården måste 

hjälpa till. Denna teoretiska referensram bidrar till att uppmärksamma lidandet hos kvinnor drabbade 

av postpartumdepression och belyser vikten av en god relation mellan patient och sjuksköterska och 

betydelsen av vård utifrån individens behov. Då kvinnors upplevelser står i fokus i denna studie är 

valet av referensram lämplig. 

 

Problemformulering 
 

Postpartumdepression är ett allvarligt tillstånd och utgör ett globalt folkhälsoproblem. En obehandlad 

PPD kan ge mycket allvarliga konsekvenser, inte bara för den som drabbas utan även barnet. Det är 

av stor vikt att kvinnor som uppvisar depressiva symtom tas på allvar och erbjuds behandling. I 

Sverige brister den obligatoriska screening för PPD av nyförlösta kvinnor som ska ske 6-8 veckor 

efter förlossningen, vilket innebär att kvinnor med depressiva symtom riskerar att falla mellan 

stolarna. Studier visar att kvinnor inte söker hjälp från sjukvården för sin PPD, orsaken till detta 

fenomen måste identifieras för att sjukvården ska kunna bistå med stöd och behandling till kvinnor 

som lider i det tysta. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vilka barriärer kvinnor drabbade av 

postpartumdepression upplever för att söka hjälp. 
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METOD 

 

Design 
 

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

undersöka kvinnors upplevda barriärer för att söka hjälp för postpartumdepression var det av vikt att 

kartlägga forskningsläget på området, detta kan göras med hjälp av litteraturöversikt (Forsberg & 

Wengström, 2015). Då upplevelser studerades användes endast studier med kvalitativ metod i denna 

litteraturöversikt. 

 

Sökstrategi 
 

Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar användes en utarbetad sökstrategi. De databaser som valdes 

ut var PubMed och CINAHL då de är etablerade databaser inom medicin och omvårdnad, sökningen 

gjordes manuellt i dessa. Det upprättades inklusions- och exklusionskriterier för att strukturera 

sökningen. De inklusionskriterier som formulerades var att alla artiklar skulle vara av kvalitativ 

design, de skulle vara skrivna på engelska, vara tillgängliga på Uppsala universitetets databaser och 

skulle studera kvinnor drabbade av postpartumdepression. Ytterligare ett inklusionskriterier som 

utformades under urvalsprocessen var att de studier som inkluderades skulle undersöka vita, 

heterosexuella kvinnor. Till en början inkluderades artiklar publicerade mellan åren 2009 och 2019, 

med syftet att få ett resultat som stämmer in på samtiden. Då forskningsläget på det valda området 

stagnerat de senaste tio åren togs beslutet att inkludera artiklar publicerade mellan åren 1993 och 

2019. De kriterier som resulterade i exkludering var när studien fokuserade på partner med 

postpartumdepression, då studien genomförts i annan än den västerländska kontexten, samt då det 

studerades kvinnor med annan psykisk sjukdom än postpartumdepression. Datainsamlingen 

presenteras i tabell 1. Efter att artiklar samlats in påbörjades urvalsprocessen. Artiklarnas rubriker 

lästes för att se om de stämde överens med denna studies syfte, samt om artiklarnas rubriker innehöll 

ordet “postpartum depression” eller “postnatal depression” samt något av de använda sökorden. De 

artiklar som uppfyllt dessa kriterier valdes ut för läsning av “abstracts”. Därefter valdes de artiklar 

vars syfte överensstämde med denna studies syfte ut och inkluderades i resultatet. 

 

De ord som användes i sökningen efter artiklar var “postpartum depression” “postnatal depression” 

“help-seeking” “nursing” “experience” “women” “mothers” “care” “treatment outcome” 

“encounter” “help-seeking barrier” “health care”. 
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Tabell 1. Resultat av litteratursökning. 
 

 

Databas 
  

Sökord 
  

Träffar 
  

Lästa 
  

Artiklar 
  

Artiklar 
 

 

            
 

          abstracts   utvalda för   inkluderade i  
 

             granskning   resultatet  
 

                  
 

PubMed  Postpartum depression OR 12  6  2  1  
 

    postnatal depression AND             
 

    women experience help-             
 

    seeking             
 

           
 

PubMed  Postpartum depression OR 8  5  3  2  
 

    postnatal depression AND             
 

    experience AND help-             
 

    seeking             
 

           
 

Pubmed  Postpartum depression AND 65  20  6  0  
 

    mothers experience care             
 

    treatment             
 

           
 

PubMed  Postpartum depression 21  14  1  0  
 

    women AND nursing             
 

    encounter experience             
 

           
 

CINAHL  Postpartum depression OR 46  30  4  1  
 

    postnatal depression AND             
 

    mothers experience AND             
 

    nursing             
 

           
 

CINAHL  Postpartum depression OR 44  25  2  2  
 

    postnatal depression AND             
 

    help-seeking             
 

           
 

CINAHL  Mothers experience care 22  18  1  1  
 

    treatment outcome AND             
 

    postpartum depression             
 

           
 

CINAHL  Postpartum depression OR 16  13  3  2  
 

    postnatal depression help-             
 

    seeking barrier AND             
 

    mothers experience             
 

           
 

CINAHL  Women postpartum 13  4  1  1  
 

    depression health care             
 

    treatment experience AND             
 

    help-seeking barrier             
 

                  
 

 
* 13 studier föll bort under urvalsprocessen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Bearbetning av analys 

 

Kvalitetsanalys 
 

De studier som valdes ut utifrån “abstract” lästes igenom upprepade gånger och jämfördes med denna 

studies syfte, de som inte var relevanta för syftet exkluderades. Av de 23 studier som granskandes 

valdes tio av dem ut för kvalitetsgranskning. De som stämde överens med syftet inkluderades i denna 

studies resultat. Efter urvalet genomfördes det en kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna, detta 

gjordes med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik, med inriktning på patientupplevelser. Denna mall var utformad med frågor som 

kunde besvaras med “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej tillämplig” på artikelns olika delar. De delar som 

ingick var syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Besvarades en fråga med ett “ja” var 

kriteriet uppfyllt, besvarades det med ett “nej” uppfylldes inte kriteriet. Då en fråga besvarades med 

valet “oklart” innebar det att svaret inte framgick i texten och kriteriet kunde inte uppfyllas. Då rutan 

“ej tillämplig” fylldes i betydde det att valet inte var relevant för artikelns syfte. Artiklarnas kvalitet 

kunde bedömas av låg, medelhög och hög kvalitet, för att kunna göra bedömningen togs alla 

uppfyllda och icke uppfyllda kriterier i beaktning. De inkluderade artiklarna har bedömts vara av hög 

och medelhög kvalitet. 

 

Resultatanalys 
 
 

För att kunna utföra resultatanalys lästes och granskades de utvalda studierna, syftet användes för att 

sammanställa kvinnors upplevelse av vad som hindrade dem från att söka hjälp för sin 

postpartumdepression. För att kunna analysera den data som tagits fram användes innehållsanalys 

som metod. Utifrån denna metod kan kategorier och mönster urskiljas utifrån studiernas resultat och 

skillnader och likheter mellan dem lättare identifieras (Forsberg & Wengström, 2015). 

Innehållsanalys innebär en systematisk och stegvis process för att djupgående analysera den data som 

samlats in. Detta görs för att undvika att missa viktig information som beskrivs, samt att misstolkning 

sker (Forsberg & Wengström, 2015). Resultatanalysen inleddes därför med en strukturerad läsning av 

de utvalda artiklarna för att få en så bred överblick av deras resultat som möjligt samt för att kunna 

finna likheter och skillnader dem emellan. De likheter och skillnader som hittades ligger till grund för 

de kategorier och tillhörande subkategorier som utformats. De kategorier som tagits fram och vilka 

artiklar som ingår presenteras i tabell 2.  
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Kategori  → 

 

Artikel 

 

Kvinnorna själva som 

barriärer 

Familj och omgivning 

som barriär 

Sjukvården som barriär 

Bilszta et al., 2010 X X X 

Buultjens & 

Liamputtong, 2007 

X X X 

Canty et al., 2018 X X X 

Chew-Graham et al., 

2009 

X  X 

Holopainen, 2001 X X X 

Letourneau et al., 2007 X X X 

McCarthy & McMahon, 

2008 X 

 X 

McIntosh, 1993 

X 

X X 

Slade et al., 2010 

X 

 X 

Sword et al., 2008 

X 

X X 

 
 
 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har inte använt sig av enkäter eller intervjuer som metod, den har alltså inte stått i 

kontakt med individer. Fokus vad gäller etiska överväganden har därför legat på de vetenskapliga 

artiklarna som valts ut. Vid granskningen har det kontrollerats att artiklarna hållit sig till etiska regler, 

att de erhållit ett godkännande från en etisk kommitté och om det funnits ett etiskt resonemang av 

författarna. Baserat på detta har urvalet av de vetenskapliga artiklarna gjorts (Polit & Beck, 2017). 

Granskning och analys av den fakta som inhämtats i denna studie är utförd med objektivitet och utan 

förutfattade meningar. 

 

 

RESULTAT 
 

I denna litteraturöversikt identifierades tre kategorier utifrån de utvalda kvalitativa studierna, alla 

berörde kvinnornas upplevda barriärer för att söka hjälp för sin postpartumdepression men 

barriärerna figurerade på tre olika områden. Dessa tre områden formade kategorierna “Kvinnorna 

själva som barriär”, “Omgivning och familj som barriär” och “Sjukvården som barriär”. Kategorier 

och subkategorier presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier. 
 

Kategorier Subkategorier 
   

Barriärer hos kvinnorna • Bristfällig förståelse för postpartumdepression och normalisering av 

  sina symtom 

 • Rädsla för stigmatisering 
   

Omgivning och familj som         • Oförståelse för postpartumdepression och bristande stöd 
barriär   

   

Sjukvården som barriär • Vikten av bemötande 

 • Otillgänglig vård 
   

 
 

Barriärer hos kvinnorna 
 

Denna kategori beskriver hur kvinnorna själva fungerade som barriärer i sin egen process för att söka 

hjälp för PPD. 

 

Bristfällig förståelse för postpartumdepression och normalisering av sina symtom 
 
 

Något som hindrade många av kvinnorna från att söka hjälp för sina depressiva symtom var det 

faktum att det inte förstod sina känslor och vad de stod för. Känslan av att något var fel kom ofta tidigt 

och upplevdes starkt (McCarthy & McMahon, 2008), många hade svårt att skilja på “vanliga” känslor 

av nedstämdhet som ofta uppstår den första tiden efter en förlossning och depressiva symtom. De 

förstod inte att de kunde vara i behov av professionell hjälp (Bilszta, Ericksen, Buit & Milgrom, 2010; 

Slade et al., 2010; Sword, Busser, Granann, McMillian & Swinton, 2008; McCarthy & McMahon, 

2008; McIntosh, 1993). De känslor de upplevde stämde inte alltid överens med den bild de hade av 

hur en deprimerad person betedde sig och de upplevde därför förvirring kring sina känslor (Bilszta et 

al., 2010; Slade et al., 2010; Sword et al., 2008; McCarthy & McMahon, 2008; McIntosh, 1993). 

Förvirringen och oförståelsen för vad de upplevde gjorde att de flesta kvinnorna försökte normalisera 

sina känslor, de kopplade sina symtom till fysisk utmattning, sömnbrist, svårigheter med barnet och 

sökte därför inte hjälp (Canty, Sauter, Zuckerman, Cobain & Grigsby, 2018; Sword et al., 2008; 

McCarthy & McMahon, 2008). En majoritet av kvinnorna avvaktade med att söka hjälp i tron att 

symtomen skulle förbättras (Bilszta et al., 2010; Sword et al., 2008; Chew-Graham, Sharp, 

Chaimberlain, Folkes, Turner, 2009). 

Att avvakta med att söka hjälp i tron att symtomen skulle förbättras gav i många fall svåra 

konsekvenser. I några studier fick kvinnorna svara på frågan om vad som fick dem att till sist söka 

hjälp. Många kvinnor beskrev då att känslan av att nå gränsen för vad de klarade av var brytpunkten, 

då upplevde de att de inte hade något annat val än att söka hjälp (McCarthy & McMahon, 2008; 

McIntosh, 1993). När de inte längre kunde fungera normalt, varken ta hand om sig själva eller barnet 
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upplevde de att de fullständigt tappade kontrollen, någon annan var tvungen att ta över kontrollen 

vilket upplevdes som en lättnad (McCarthy & McMahon, 2008; McIntosh, 1993). 

 

Till skillnad från den oförståelse många kvinnor upplevde inför sina symtom, något som ledde till att 

de normaliserade och förminskade känslorna, uppmärksammade vissa lättare att något inte stämde. I 

en studie beskriver kvinnor som tidigare i livet lidit av depression hur de kunde identifiera sina 

symtom lättare och därför sökte hjälp tidigare (Sword et al., 2008). I samma studie beskriver kvinnor 

att känslan av att inte känna sig som sig själv gjorde att de sökte sig till vården för hjälp. De upplevde 

att de inte kunde hantera sina emotioner och kände inte igen beteende hos sig själva, vilket skapade 

en oro (Sword et al., 2008). 

 

Att inte förstå sina känslor och vad de stod för kopplade kvinnorna till den bristande kunskap de 

upplevde sig ha om postpartumdepression (McCarthy & McMahon, 2008; Buultjens & Liamputtong, 

2007; Bilszta et al., 2010). I en studie beskrev de intervjuade kvinnorna att de hade hört talas om 

diagnosen men ingen upplevde sig ha kunskap om det (McCarthy & McMahon, 2008). I en annan 

studie var kunskapen om diagnosen obefintlig, kvinnorna uppgav att de inte fått någon information 

om vad PPD innebär och visste därför inte att detta kunde ske efter en förlossning (Buultjens & 

Liamputtong, 2007). I ytterligare en studie hade de som fått information om postpartumdepression 

under graviditeten ofta inte lyssnat under den stund informationen gavs (Bilszta et al., 2010). 

 

Även fast de flesta upplevde att något var fel var steget att söka hjälp för sina besvär svårt att ta. En 

del visste att de behövde hjälp och ville också söka sig till sjukvården, men hade begränsad förståelse 

för hur de skulle gå till väga eller vågade helt enkelt inte ta steget att berätta för sjukvårdspersonal om 

hur de mådde (Slade et al., 2010; Canty et al., 2018). De sökte då istället hjälp för sjukdom och 

ohälsa hos barnet, och hoppades att läkaren skulle uppmärksamma hur de själva mådde (Slade et al., 

2010). I likhet med dessa kvinnor sökte kvinnorna i en annan studie också hjälp genom barnet. Deras 

depressiva symtom tog sig i uttryck genom oro för barnets hälsa, och ibland till och med övertygelse 

om att barnet var sjukt (Canty et al., 2018). 

 

Rädsla för stigmatisering 
 
 

En likhet bland flera av studierna var besvikelsen över att verkligheten inte motsvarade 

förväntningarna, framförallt gällande moderskapet och rollen som mamma. Många beskrev 

föräldraskapet som en stor utmaning och upplevde svårigheter med att anpassa sig till att ta hand om 

ett barn på heltid (Buultjens & Liamputtong, 2007). De kvinnor som inte hade förväntat sig dessa 

svårigheter beskrev hur de kände sig överväldigade av situationen och upplevde stress och 

nedstämdhet (Chew-Graham et al., 2009; Buultjens & Liamputtong, 2007). Flera beskrev också hur 

de hade räknat med att “modersinstinkten” skulle infinna sig efter förlossningen, att förmågan att ta 
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hand om sitt barn skulle komma naturligt för dem och att de skulle kunna njuta av att ha blivit 

förälder (Bilszta et al., 2010; Buultjens & Liamputtong, 2007). 

 

En stor barriär för att vilja eller våga söka hjälp var rädslan för att bli stigmatiserad. Vikten av att 

upprätthålla en fasad av att allt var som det skulle var återkommande i flera studier. Kvinnorna ville 

upprätthålla bilden av sig själva som “perfekta mammor” och var rädda att ses som misslyckade om de 

avslöjade hur de mådde. Rädslan för att bli dömd av omgivningen gjorde att de inte anförtrodde sig åt 

varken sjukvården eller närstående (Slade et al., 2010; Bilszta et al., 2010; Sword et al., 2008; 

McIntosh, 1993). Ytterligare en anledning som bidrog till att kvinnor ville upprätthålla en fasad var 

den starka rädslan för att barnet skulle omhändertas av myndigheter om någon upptäckte hur de 

egentligen mådde (Sword et al., 2008; Bilszta et al., 2010; Slade et al., 2010; McCarthy & McMahon, 

2008; McIntosh, 1993, Canty et al., 2018). 

 

Rädslan för att uppfattas som och bli stämplad som “psykiskt sjuk” var så stark att de istället höll sina 

känslor för sig själva och upprätthöll en fasad av att de kunde hantera sin situation (Canty et al., 2018; 

McIntosh, 1993; Sword et al., 2008; McCarthy & McMahon, 2008). Förutom rädslan att barnet skulle 

bli omhändertaget fanns det praktiska orsaker till att de inte ville bli stämplade med en psykisk 

diagnos, som en kvinna beskrev det i Sword med medarbetares studie (2008): 

 

Utöver detta fanns det också en tveksamhet och ibland även stark motvilja till att ta läkemedel för sin 

depression, och det fungerade i många fall som ett hinder för att söka professionell hjälp (Sword et al., 

2008; Letourneau, Duffet-Leger, Stewart, Hegadoren, Dennis, Rinaldi & Stoppard, 2007; McIntosh, 

1993; Bilszta et al., 2010; Holopainen, 2001; McCarthy & McMahon, 2008). I flera studier beskriver 

kvinnor att de inte såg mediciner som lösningen på sina problem. De ville istället erhålla någon form 

av terapi, att få någon att prata om sitt mående med (Sword et al., 2008; Letourneau et al., 2007). 

Många trodde också att deras depression berodde på den sociala situation de befann sig i och uttryckte 

ett behov av hjälp med barnet och andra praktiska sysslor, så att de skulle få en paus i vardagen och 

kunna återhämta sig (McIntosh, 1993; Sword et al., 2008; Letourneau et al., 2007) En annan orsak till 

att många var tveksamma till att ta antidepressiva läkemedel var det sociala stigmat kring psykisk 

ohälsa. De var oroliga över vad omgivningen skulle tycka och hade även svårt att acceptera sig själva 

som någon som behövde äta mediciner för att klara av sin vardag och för att kunna vara en bra 

förälder (Bilszta et al., 2010; Holopainen, 2001; McCarthy & McMahon, 2008). Många hade en bild 

av att det enda en läkare kunde erbjuda dem var läkemedel, vilket var ett skäl till att de inte sökte hjälp 

(McIntosh, 1993). 

 

Det som upplevdes mer skrämmande än att uppfattas som psykiskt sjuk var att framstå som en dålig 

mamma, att omgivningen skulle tro att de inte brydde sig om sina barn eller kunde ta hand om dem. 
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Det framgick i alla studier och var det som ofta var den största rädslan och den främsta barriären till 

att våga berätta om sitt mående (Canty et al., 2018; Bilszta et al., 2010; Chew-Graham et al., 2009; 

Letourneau et al., 2007; Sword et al., 2008; McCarthy & McMahon, 2008; Buultjens & Liamputtong, 

2007; McIntosh, 1993; Holopainen, 2001; Slade et al., 2010). Att uppfattas som en dålig mamma 

beskrevs vara mycket värre än att bli diagnostiserad med en depression, vilket ledde till att många 

kvinnor förnekade hur dåligt de egentligen mådde (Bilszta et al., 2010; Sword et al., 2008; Chew-

Graham et al., 2009). 

 

 

Familj och omgivning som barriär 
 

Denna kategori beskriver det bristande stödet kvinnorna upplevde från familj och omgivning. 

Beskrivningar om hur normalisering och allmän okunskap om PPD försvårade kvinnornas situation. 

 

Oförståelse för postpartumdepression och bristande stöd 

 

Okunskap kring postpartumdepression och dess symtom var genomgående i flera studier. Detta 

gällde även kvinnornas familj och omgivning, vilket ofta ledde till att kvinnorna inte vågade anförtro 

sig och berätta om sin situation (Letourneau et al., 2007; Sword et al., 2008;  

McIntosh, 1993; Holopainen, 2001; Buultjens & Liamputtong, 2007). I flera studier beskrev kvinnor 

att de upplevt ett bristande stöd från familj och omgivning under sin depression (Letourneau et al., 

2007; Sword et al., 2008; McIntosh, 1993; Holopainen, 2001; Buultjens & Liamputtong, 2007). Det 

bristande stödet tog olika uttryck, vissa beskrev att deras partner och familj helt enkelt inte förstod vad 

som var fel och hur de kunde hjälpa dem (Buultjens & Liamputtong, 2006; Letourneau et al., 2007; 

Sword et al., 2008; McIntosh, 1993; Holopainen, 2001) medan andras närstående till och med 

medvetet undvek att tala om situationen eller uttryckte förakt när de berättade om sitt mående 

(McIntosh, 1993; Sword et al., 2008; Bilszta et al., 2010; Letourneau et al., 2007; Buultjens & 

Liamputtong, 2007). 

 

Flertalet kvinnor i studierna upplevde att deras partner och familj normaliserade deras mående. De 

förminskade symtomen genom att förklara att det berodde på sömnlöshet och omställningen de 

genomgick och försäkrade att det snart skulle bli bättre, bara de gav det tid (Letourneau et al, 2007; 

Sword et al., 2008; Canty et al., 2018). 

 

 

Sjukvården som barriär 
 

Kvinnorna önskade att sjukvården skulle vara lyhörd och bekräfta deras känslor när de 

kontaktade dem. Normaliserande attityder och dåligt bemötande hindrade kvinnornas möjlighet 

till behandling för PPD. 
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Vikten av bemötande 
 
 

Gemensamt för flera av de granskade studierna var hur sjukvården bidrog till att kvinnorna inte 

vågade berätta om sina depressiva symtom när de väl sökte hjälp. Kvinnorna upplevde att personalen 

de träffade bortförklarade de depressiva symtom de berättade om som ett svar på sömnbrist och 

omställningen det innebär med att få barn (Sword et al., 2008; Holopainen, 2001; Bilszta et al., 

2010). Istället för att bekräfta känslorna och ge stöd upplevde kvinnorna att sjukvården förminskade 

och normaliserade deras mående (Sword et al., 2008; Holopainen, 2001; Bilszta et al., 2010). 

Exempelvis beskrev en kvinna sitt vårdbesök där läkaren hade föreslagit att hon skulle sova mer och 

ta mer hjälp från familjen (Sword et al., 2008). 

 

En likhet i flera studier var kvinnornas upplevelse av att bli tillsagda att “hålla tyst” och att de borde 

“sluta klaga” i mötet med vårdpersonal när de sökte hjälp, vilket ledde till att de istället slöt sig och 

försökte hantera sin situation på egen hand (Sword et al., 2008; Holopainen, 2001; Bilszta et al., 

2010). 

I ytterligare en studie beskrev en kvinna hur personalen på förlossningsavdelningen antog att hon 

skulle hantera föräldrarollen direkt eftersom hon hade barn sedan tidigare (Buultjens & Liamputtong, 

2007). I samma studie berättade kvinnor också om hur vårdpersonalen inte tagit deras upplevelser på 

allvar, exempelvis då förlossningen varit fri från komplikationer men då kvinnan själv hade upplevt 

den som traumatisk (Buultjens & Liamputtong, 2007). 

 

Ett gemensamt drag som uppmärksammats i studierna var vikten av bemötandet från 

sjukvårdspersonalen. Upplevelsen av bemötande var avgörande för om kvinnorna kände att de ärligt 

kunde berätta om sin situation eller inte och på så sätt få den hjälp de behövde (McCarthy & 

McMahon, 2008; Letourneau et al., 2007; Bilszta et al., 2010; McIntosh, 1993; Sword et al., 2008; 

Slade et al., 2010; Canty et al., 2018, Chew-Graham et al., 2009). De som beskrev sina möten som 

positiva upplevde i högre grad en lättnad över få en diagnos. De fann tröst i att de inte var ensamma 

om att ha drabbats av PPD och beskrev en befrielse över att inte längre behöva upprätthålla en fasad 

och lida i tystnad (McCarthy & McMahon, 2008). 

 

Kvinnor beskrev även hur nedlåtande attityder från sjukvårdspersonal försämrade deras mående 

ytterligare, de upplevde en starkare stigmatisering och skam över att inte kunna hantera sin 

föräldraroll (Slade et al., 2010; Holopainen, 2013). En stor del av kvinnorna uttryckte ett behov av att 

bli förstådda och bekräftade i sina känslor, de ville höra att de gjorde ett lika bra arbete med sitt barn 

som andra föräldrar (McCarthy & McMahon, 2008; Letourneau et al., 2007; Holopainen, 2001). De 

uttryckte också ett behov av att någon försäkrade dem om att de inte var galna (Sword et al, 2008) och 
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att det kommer bli bättre, utan att normalisera och förminska deras känslor (McCarthy & McMahon, 

2008; Letourneau et al., 2007; Holopainen, 2001). 

 
 

Otillgänglig vård 
 
 

Många av kvinnorna i studierna upplevde vården som otillgänglig på flera sätt. Till att börja med 

beskrev kvinnor i några av studierna att de inte ens visste var de kunde söka hjälp och vad vården 

kunde göra för dem (Bilszta et al., 2010; Holopainen, 2001). Den praktiska tillgängligheten visade 

sig också vara ett stort problem. Kvinnorna upplevde att vårdens överbelastning påverkade deras 

möjlighet att få hjälp. De beskrev långa väntetider till att få ett besök, och deras symtom förvärrades 

ofta under tiden de fick vänta (Holopainen, 2001; Sword et al., 2008; Bilszta et al., 2010). När de väl 

fick en tid hos sjukvården var tiden för mötet inte tillräcklig för att de skulle kunna framföra allt de 

kände behov av (Canty et al., 2018; Holopainen, 2001). 

 
 

Andra praktiska barriärer som gjorde sjukvården otillgänglig var långa avstånd för de som inte 

bodde i större städer (Canty et al., 2018). Ekonomiska aspekter togs också upp som ett stort problem, 

framförallt inom den privata hälso- och sjukvården. Kvinnor beskrev att de helt enkelt inte hade råd 

att söka hjälp för sina symtom. I denna aspekt ingick också praktiska svårigheter såsom brist på eller 

total avsaknad av barnomsorg. Flera beskrev att de inte kunde prioritera sig själva och sitt mående då 

de inte hade möjlighet att lämna ifrån sig barnen. Det blev helt enkelt för omständligt att ta sig iväg 

och därför sökte de inte hjälp (Canty et al., 2018; Holopainen, 2001; Letourneau et al., 2007). 

 
 

DISKUSSION 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka barriärer som kan finnas hos kvinnor som 

drabbats av postpartumdepression för att söka hjälp. Kvinnorna beskrev ofta hur de inte förstod sina 

känslor och upplevde en oförmåga att tolka vad de stod för, vilket ledde till att de normaliserade dem 

och avvaktade med att söka hjälp, vilket i tur ledde till en försämring i deras mående. Till detta 

påverkade stigmat kring psykisk ohälsa och bilden av det perfekta moderskapet, kvinnorna upplevde 

ett behov av att upprätthålla en fasad för att omgivningen inte skulle märka att de inte kunde vara bra 

mammor. Vidare beskrev kvinnorna ett stort behov av socialt stöd, vilket ofta var bristfälligt. Familj 

och partner var ofta villiga att hjälpa till men var oförstående till kvinnornas känslor och problematik, 

så istället för att erbjuda hjälp och stöd normaliserade de symtomen i tron om att de stöttade. 

Sjukvården visade sig också vara en barriär i hjälpsökningsprocessen, när kvinnorna väl sökte hjälp 

och beskrev att något var fel förminskades deras känslor och de blev ombedda att invänta förbättring. 

Praktiska barriärer identifierades också i resultatet, en del av kvinnorna beskrev hur ekonomi, 

bristande barnomsorg och långa avstånd utgjorde svårigheter i deras hjälpsökande. 
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Resultatdiskussion 

 

Normalisering av depressiva symtom 
 
 

Föreliggande litteraturstudie visade att det förekom en oförståelse inför depressiva symtom och vad 

det stod för hos de som drabbats av PPD. Många upplevde svårigheter med att avgöra huruvida deras 

mående var en naturlig efterföljd av förlossningen och omställningen av att få ett barn, eller om det 

visade på något mer allvarligt. Denna oförståelse visade sig vara en bidragande faktor till att många 

kvinnor avvaktade med att söka hjälp. Denna företeelse finns även beskriven i en annan studie där 

kvinnor berättade om svårigheter med att förstå sina känslor och symtom samt hur det ledde till att de 

inte sökte hjälp (Patel, Wittkowski, R.E Fox & Wieck, 2013; Beck, 2006; Beck, 1991). I denna studie 

användes normaliseringen även som ett skydd för det stigma som en depression innebar för en 

nybliven mamma. Genom att förklara sitt mående som ett resultat av utomstående faktorer behövde 

kvinnorna inte bemöta de sociala svårigheterna att identifieras med depression medför (Patel et al., 

2013). 

 

Resultatet i denna studie visade även på begränsad kunskap och förståelse för PPD, dess symtom och 

konsekvenser var ett bidragande element i kvinnors hjälpsökningsbeteende. En majoritet hade aldrig 

hört talas om diagnosen, vilket är mycket oroväckande och tyder på att sjukvården brister vad gäller 

information om PPD till blivande föräldrar. Detta resultat styrks av en studie av Ugarriza (2002) där 

de intervjuade kvinnorna berättade att de hade ytterst lite kunskap om PPD när de drabbades. De 

menade att deras förståelse för sina symtom och sitt mående hade varit större om de fått kunskap om 

tillståndet, och de hade tidigare sökt sig till sjukvården för hjälp. I ytterligare en studie beskriver 

kvinnor hur de först flera år senare förstått vad de led av, efter månader, upp till år av lidande och 

känslor av skuld (Thomas et al., 2014). 

 

I ytterligare en studie beskrev kvinnor hur de också försökte förstå sina symtom genom att relatera sitt 

mående till hormonförändringar och omställningen i livet, vilket blev ett sätt att återfå kontrollen över 

sig själva och sitt mående (Abrams, Dornig & Curran, 2009; Mauthner, 1999). Vidare beskrivs samma 

företeelse hos de intervjuade kvinnorna i en annan studie, där flera kvinnor avvaktade med att söka 

vård eftersom de inte upplevde sina problem som så pass svåra att de var i behov av sjukvård. De 

flesta inväntade en förbättring av sitt mående och förstod inte att de led av PPD (Henshaw, Durkin & 

Snell, 2016). 

 

Att inte kunna identifiera känslor och förstå vad de innebär kan inte vara helt ovanligt vid depression 

och nedstämdhet (Allgulander, 2014), och det kan nästan förväntas vara ännu svårare under en tid som 

är beskriven som någon av de bästa perioderna i en förälders liv. Om denna tid inte upplevs som 

lycklig och svårigheterna överstiger det positiva förklaras känslorna med yttre omständigheter 
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(Abrams et al., 2009; Mauthner, 1999). Det kan tänkas finnas flera orsaker som samverkar i denna 

normaliseringsprocess. Bristande kunskap tillsammans med den starka normen av moderskapet, 

bilden av att ett barn endast innebär lycka för nyblivna föräldrar. 

 

I denna studie framkom bristande stöd från partner, familj och omgivningen som en avgörande faktor 

till att inte söka hjälp. I resultatet beskrevs hur familj och omgivning normaliserade och förminskade 

kvinnornas känslor när de berättade om sitt mående och uttryckte ett behov av hjälp. I likhet med 

detta beskrev kvinnor i en annan studie hur deras närstående var angelägna om att förklara 

förändringen i kvinnornas beteende med yttre faktorer, såsom “baby blues” eller den stora 

omställning de genomgick med syfte att lugna kvinnan. Kvinnorna upplevde dessa försök som ett 

förminskande av deras känslor mer än som stöd (Abrams et al., 2009). I Halls studie (2006) beskrev 

kvinnor hur de önskat att någon i deras närhet skulle uppfatta hur de mådde och erbjuda dem hjälp. I 

ytterligare en studie beskrev en kvinna hur hennes partner förminskade hennes depression genom att 

hävda att depression inte var ett verkligt tillstånd (Henshaw et al., 2015). I Thomas, Scharp och 

Paxmans studie (2014) beskrev kvinnor hur viktigt stödet från deras partner och familj för att de 

skulle klara av att kontakta sjukvården. En kvinna redogjorde om sina suicidplaner för sin mor och 

det var genom denna bekännelse som modern hjälpte henne att söka adekvat hjälp för sitt allvarliga 

depressiva tillstånd (Thomas et al., 2014). 

 

En människas närmaste omgivning ska aldrig underskattas i fråga om påverkan, både vad gäller 

positivt stöd och bristande stöd. En depression påverkar initiativförmågan, vilket innebär att den 

som är drabbad kan ha svårigheter med att initiera en vårdkontakt (Allgulander, 2014). Det är av 

största vikt att partner eller annan närstående kan ta över ansvaret och se till att kvinnan får den 

hjälp hon behöver. Men för att detta ska kunna ske krävs kunskap, både om PPD, men också om 

konsekvenserna av en depression och vad som krävs av omgivningen när någon drabbas (Henshaw 

et al., 2015). 

 
Något som inte framkom i denna studie men som flera nya studier beskriver var kvinnornas behov av 

specifikt stöd. Det specifika stödet de önskade sig var exempelvis i form av praktisk avlastning med 

diverse hushållssysslor eller med barnet (Edhborg, Friberg & Lundh, 2005; Thomas et al., 2014, 

Coates, de Visser & Ayers, 2014). 

 

I föreliggande studie framkom det att sjukvårdspersonal också deltog i normaliseringen av kvinnornas 

depressiva symtom, det visade att de ofta avfärdade kvinnornas berättelser på samma sätt som familj 

och omgivning gjorde. De rådde kvinnorna att sova mer och försäkrade dem om att nedstämdheten 

var övergående, vilket lämnade kvinnorna till att hantera sin situation på egen hand medan deras 

mående försämrades. Resultatet överensstämmer med studien av Abrams med medarbetare (2009), då 

kvinnor beskrev allvarliga depressiva symtom för sjukvårdspersonal bemöttes de av lugnande ord och 
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rådet att avvakta för att se om tillståndet förbättrades. Resultatet styrks även av Urgarrizas studie 

(2001) där kvinnor beskrev hur läkarna de träffade förklarade deras mående som hormonella 

förändringar efter förlossningen och att det inte fanns något att göra åt det (Urgarriza, 2002). Det 

bristande bemötandet av sjukvårdspersonal som här beskrivs är viktigt att lära av, det visar på att 

kunskap om PPD även är begränsad bland sjukvårdspersonal. Naturlig vård är ett begrepp myntat av 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2015) och innefattar en människas förmåga att kunna 

upprätthålla sin hälsa. Naturlig vård är något som en människa ständigt utför, det är en kontinuerlig 

process inom varje människa. När förmågan att upprätthålla och utföra den naturliga vården sviktar 

kan det få ohälsa som konsekvens, vilket kan manifesteras fysiskt, psykiskt och även socialt i relation 

till människor omkring (Eriksson, 2015). En depression leder ofta till att den naturliga vården brister 

och då är den professionella vården av största vikt för att personens hälsa ska kunna upprätthållas 

(Eriksson, 2015). 

 

Vikten av bemötandet från sjukvården 

 

Att känna sig förstådd var en fundamental önskan hos kvinnorna i relation till sjukvården, vilket 

framgick av denna studies resultat. Ett möte präglat av förtroende och trygghet med 

sjukvårdspersonalen var av stor betydelse, likaså att sjukvårdspersonalen tog de beskriva besvären på 

allvar och hade en fördomsfri attityd till kvinnorna. Det framkom även att kvinnor som upplevt en 

positiv attityd från sjukvården hade lättare att förlika sig med att få en diagnos, de kände en lättnad 

över att kunna förstå sitt mående. Denna aspekt var av stor vikt även för kvinnor i två andra studier, 

vilket styrker resultatet. De beskrev hur den goda relationen präglades av empati och trygghet, vilket i 

sin tur ledde detta till att kvinnorna kände ett förtroende och vågade öppna upp sig (Coates et al., 

2014; Shakespeare, Blake & Garcia, 2007). Dessa studier beskriver det Katie Erikssons 

omvårdnadsteori (2015) lägger vikt på vad gäller vårdande, just betydelsen av relationen mellan 

patient och den vårdande parten. Vårdandet ses som en interaktionsprocess och ömsesidigheten 

mellan de två parterna utgör en grund för en fungerande vård. Patient och vårdgivare ska fungera som 

två jämlika aktörer i vårdprocessen, detta resultat visar på vikten av det. I föreliggande studies resultat 

framkom hur förtroende och trygghet gav positiva utfall, så som att kvinnorna lättare förlikade sig 

med diagnosen depression. Som resultatet i denna studie visade spelade bemötandet så pass stor roll 

att kvinnor valde att inte öppna upp sig om de upplevde ett dåligt bemötande. Detta är oerhört 

tänkvärd information som all sjukvårdspersonal bör ta till sig och lära sig av. 

 

Rädsla för stigmatisering 
 
 

Rädslan för att uppfattas som psykisk sjuk var utbredd bland kvinnorna i studien och det framkom att 

uppfattningen om psykisk ohälsa var kantad av ett stigma. Det framkom även att stigmat var en av de 
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största barriärerna för att våga berätta och söka hjälp för sina depressiva symtom. En psykiatrisk 

diagnos och stigmat det medför ansågs innebära ett större lidande än att inte få professionell hjälp för 

sitt tillstånd. Detta resultat styrks av två andra studier där 

Flera kvinnor beskrev hur de förknippade PPD med bilden av en galen person. Detta fick dem att 

avvakta ytterligare med att söka hjälp och fortsätta att anstränga sig för att upprätthålla en fasad av att 

allt var som det skulle. (Abrams et al., 2009; Henshaw et al., 2016). 

 

Något som upplevdes som lika stigmatiserat, om inte mer var föreställningen om att en deprimerad 

mamma är en dålig mamma, vilket framkom av denna studies resultat. När förväntningarna inte 

stämde överens med verkligheten beskrevs det som ett misslyckande som mamma. Denna 

föreställning byggdes på utifrån tanken om kvinnans naturliga modersinstinkt, att det ligger i en 

kvinnas natur att sörja för ett barn och att detta naturligt infinner sig när barnet är fött. Stigmat 

kopplat till det goda moderskapet visade sig vara mångfacetterat och av stor betydelse för kvinnorna 

i hjälpsökningsprocessen. Rädslan att uppfattas som en dålig mamma av omgivning och sjukvård 

beskrevs som en större barriär till att söka hjälp än psykisk ohälsa, vilket visar på hur mycket vikt 

som läggs på just kvinnor i föräldraskapet. En depression var ett misslyckande som mamma. Den 

meningen beskriver den enorma press kvinnor upplever i samband med att bli förälder, idealbilden 

av moderskapet lämnar väldigt lite utrymme för människan bakom. 

 

Idealbilden av moderskapet och känslor av misslyckande beskrevs på samma sätt i en annan studie. 

Kvinnor beskrev att moderskap innebar att de skulle älska sitt barn ovillkorligt från stunden de blev 

gravida, en kärlek alla inte upplevde. Känslorna de kände för sitt barn skulle enbart vara positiva och 

första prioritet skulle alltid vara barnets välmående även om det innebar att kvinnans personliga 

behov blev åsidosatta (Scharp & Thomas, 2017). Detta utvecklas vidare i ytterligare en studie av där 

kvinnorna beskrev skuldkänslor gentemot barnet när de inte levde upp till förväntningarna av en bra 

mamma (Mauthner, 1999). En kvinna beskrev i en annan studie att hon medvetet inte svarade ärligt 

på EDPS-formuläret när hon screenades för PPD med rädslan för att sjukvården skulle få vetskap om 

att hon var en dålig mamma (Hall, 2006). I ytterligare en studie beskrevs det ansvar ett barn innebar 

som “överväldigande”, något de inte hade räknat med (Highet, Stevensen, Purtell & Coo, 2013). 

 

Till det stigma som var bundet till depression och moderskap framkom i föreliggande studies resultat 

ytterligare en barriär till att söka hjälp, rädslan att barnet skulle tas ifrån dem om de berättade hur de 

mådde. Denna barriär är starkt sammankopplad med bilden av en bra mamma och visar ännu en gång 

på den press som läggs på just mödrar i föräldraskapet. Andra studier visar på samma rädsla och hur 

den fungerade som barriär för att söka hjälp hos många kvinnor drabbade av PPD. Kvinnor beskrev 

hur avstått från att söka hjälp med rädsla att barnet ska omhändertas (Hall, 2006; Edwards & 

Timmons, 2009). 
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Ännu en del i det mångfacetterade stigmat kopplat till moderskapet var den tveksamhet kvinnor 

visade till antidepressiva läkemedel som behandling för sin depression, något som framkom i denna 

studies resultat. Orsakerna till detta var varierande, men rädslan för att bli stigmatiserad var även 

framstående här. Kvinnorna ville inte bli uppfattade som en person som var tvungen att ta läkemedel 

för att klara av att ta hand om sitt barn, det var ännu ett tecken på ett dåligt och otillräckligt 

moderskap. Detta fynd beskrevs även i flera andra studier. Vissa ansåg att det inte skulle hjälpa deras 

situation att ta läkemedel, och en vanlig uppfattning bland kvinnorna som att vården förskrev 

läkemedel då det var den snabbaste och enklaste åtgärden. Andra var skeptiska till att äta “kemiska 

substanser” för att kunna vara en bra förälder (Shakespeare et al., 2017; Mauthner, 1999; Turner, 

Chew-Graham, Folkes & Scharp, 2008), något som styrker det som framkom ur denna studies 

resultat. 

 

Vidare är vikten av individuell vård en betydande aspekt i Katie Erikssons (2015) omvårdnadsteori, 

något som är lika betydelsefullt i mötet med kvinnor som drabbats av PPD. Varje vårdprocess är unik 

och bör utgå från tanken om att alla individer har olika behov och förutsättningar. En vårdprocess 

måste enligt Eriksson (2015) byggas utifrån den hela människan där den biologiska funktionen inte är 

den enda som ska vårdas, det är alltid av största vikt att individens egna behov och önskningar tas i 

beaktning för att förbättring ska kunna åstadkommas. Det är grunden i det vårdande mötet, omsorg 

ska utgå från ett helhetsperspektiv av människan, där alla delar är lika viktiga för att god vård ska 

kunna möjliggöras. Det är av största vikt att kvinnor upplever att den vård och behandling de erhåller 

är på deras villkor och anpassade efter deras individuella behov (Eriksson, 2015). 

 
 

Hjälpsökningsförsök 
 
 

Denna studies resultat visade att kvinnor gjorde försök till att söka hjälp, dessa försök inte gjordes för 

egen del utan för barnet. Kvinnor handlade i vissa fall omedvetna om att de själva var i behov av 

hjälp, andra vågade inte söka för egen del och sökte då istället via barnet hos en barnläkare med 

förhoppningen att denne skulle fråga hur de själva mådde eller helt enkelt märka att något inte stod 

rätt till. Detta hjälpsökningsbeteende för barnets räkning beskrevs på ett liknande sätt i annan studie 

där berättelser om övertygelser att barnet lider av kroniska sjukdomar eller autism framkommer. 

Läkare uppsöktes upprepade gånger och kvinnorna upplevde en extrem oro för sitt barns hälsa 

(Thomas et al., 2014). 

 

Katie Eriksson (2015) ser på hälsa utifrån tre sammanflätade komponenter där sundhet berör den 

psykiska hälsan och människans möjlighet att upprätthålla den. Att ha psykisk hälsa innebär att 

kunna handla och agera på ett friskt och hälsofrämjande sätt. Det blir i denna del av resultatet tydligt 
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hur kvinnornas psykiska tillstånd genomgått en stor förändring, de erhåller inte längre psykiska hälsa 

vilket visar sig i dessa irrationella övertygelser.  

 

Normaliseringen av de depressiva symtomen ledde till att majoriteten av kvinnorna i resultatet inte 

sökte vård för sitt mående förrän de nått den absoluta gränsen. Tron på att deras mående skulle 

förbättras gjorde att de avvaktade med att söka sig till sjukvården, vilket i många fall gav 

konsekvenser i form av att de bröt ihop och blev tvungna att söka hjälp. Kvinnor beskrev känslan av 

att tappa kontrollen och att sluta fungera vilket inte lämnade så mycket att välja på än att söka och ta 

emot hjälp. I studien av Thomas med medarbetare (2014) uttryckte de intervjuade kvinnorna liknande 

upplevelser. En kvinna berättade först om sitt mående då hon hade starka suicidtankar och det var 

efter denna bekännelse som hon lyckades få adekvat hjälp för sitt allvarliga depressiva tillstånd 

(Thomas et al., 2014). När vardagen slutade att fungera, då de varken kunde ta hand om sig själva och 

sin hygien eller vården om barnet, blev brytpunkten för dem. En hel människa är synonymt 

möjligheten att erhålla hälsa enligt Katie Erikssons (2015) tanke om den naturliga vården. Här 

beskrivs det tillfälle där den naturliga vården inte längre kan upprätthållas som en brytpunkt. Denna 

brytpunkt upplevdes ofta av kvinnorna som traumatisk och beskrevs som att de inte längre kunde 

fungera. Det blev då livsviktigt att få hjälp och den professionella aktören var tvungen att ta över. 

 

Metoddiskussion 
 

Litteraturöversikt valdes som metod i denna studie, då det ger möjlighet till att kunna 

sammanställa och systematisera resultat som berör upplevda fenomen, vilket var fallet i denna 

studie. Syftet var att kartlägga forskningsläget vad gäller om kvinnor drabbade av 

postpartumdepression upplevde barriärer för att söka hjälp, vilket ansågs kunna utföras 

lämpligast med litteraturöversikt som metod. 

 

En styrka med denna studie var urvalet av artiklar, de artiklar som inte svarade på syftet exkluderades 

även om det innebar att antalet inkluderade artiklar blev färre. Detta för att säkerställa att resultatet 

som framkom svarade på denna studies syfte. Resultaten i de inkluderade artiklarna har även varit 

överensstämmande, vilket stärker denna studie vad gäller trovärdighet då det visar på enad forskning. 

Utifrån den kvalitetsgranskning som gjordes med hjälp av SBU:s granskningsmall bedömdes de 

inkluderade artiklarna vara av hög och medelhög kvalitet, vilket ytterligare stärker trovärdigheten för 

resultatet i denna studie. 

 

En svaghet som identifierats i denna studie var det faktum att artiklar publicerade året 1993 och 

framåt inkluderades. I början av sökprocessen inkluderades artiklar publicerade åren 2009 till 2019, 

men tidigt stod det klart att forskningsläget mellan dessa år inte var tillräcklig för att kunna samla in 

en lämplig mängd data, därför inkluderades artiklar utanför den ursprungliga tidsperioden. Detta kan 

ses som ett tecken på att detta forskningsområde är i behov av ytterligare forskning för att resultaten 
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ska kunna vara överförbara till en liknande kontext idag. Ytterligare en svaghet var den snäva 

urvalsgrupp som inkluderats i resultatet. Valet av vita, heterosexuella kvinnor i en västerländsk 

kontext baserades på tanken att resultatet skulle kunna vara överförbart till en svensk kontext med de 

förutsättningar som finns här. Men den tydliga svaghet detta urval utgör är att en stor grupp 

människor med andra förutsättningar tenderar att förbises. Exempelvis är språk, etnicitet, 

könsidentitet och sexualitet aspekter som skapar en annan typ av utsatthet och utgör andra former av 

barriärer i fråga om hjälpsökning för PPD. Dessa valdes att i detta arbete inte beröras, vilket påverkar 

överförbarheten. Det går därmed inte att applicera detta resultat på alla personer som föder barn men 

det är möjligt att generalisera utifrån gruppen vita, heterosexuella kvinnor i en västerländsk kontext, 

vilket ändå är en styrka. 

 

En styrka i analysprocessen var valet av analysmetod. Då upplevelser studerades valdes 

innehållsanalys som metod för att på bästa möjliga sätt kunna analysera data och sammanställa ett 

tillförlitligt resultat. Innehållsanalys innebär en systematisk och stegvis process för att analysera 

inhämtad data, det syftar till att finna mönster och teman utifrån likheter och skillnader artiklarna 

emellan. Detta görs med syfte att beskriva kvalitativa fenomen (Forsberg & Wengström, 2015), i 

detta fall upplevda barriärer för att söka hjälp för PPD. Styrkan i valet av analysmetod ligger i den 

djupgående och strukturerade genomgång av artiklarna som utförs, mönster och teman framträder 

som annars kan vara svåra att uppfatta. 

 

Under arbetet med denna studie har behovet av ytterligare forskning på området framkommit, då 

möjligheter att få fram nutida forskning var svårare än förväntat. Då förändringar sker konstant inom 

sjukvården och kunskapen om postpartumdepression utvecklas innebär det att barriärer för att söka 

hjälp för PPD även förändras. Förutsättningar för kvinnor drabbade av PPD bör kartläggas ytterligare 

för att få fram en rättvis bild av samtiden, då arbetet med dessa kvinnor ska kunna utgå från empirisk 

kunskap. Detta är av stor vikt att föra ytterligare forskning vad gäller sjuksköterskans möjlighet att 

bemöta dessa kvinnor då resultatet visade att kvinnor ville ha en trygg och förtroendeingivande 

relation till den sjukvårdspersonal de träffar. 

 

Alla artiklar som inkluderades i denna studie hade genomgått en etisk granskning och blivit 

godkända av en etisk kommitté, vilket är av stor vikt då upplevelser som dessa kan vara känsligt att 

dela med sig av. Flera av studierna förde även ett etiskt resonemang där de tog hänsyn till om 

kvinnorna vid tillfället för intervjun upplevde depressiva symtom, de klargjorde att det var viktigt att 

kvinnorna kände sig trygga och att de hade rätt att lämna studien om de fann det för påfrestande. 

 

Författarna till denna studie har gjort sitt yttersta för att granska alla artiklar med objektivitet och inte 

influeras av egen förförståelse. Svårigheten med detta kan vara att avgöra hur mycket eller lite 
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tidigare erfarenheter och den förförståelse som finns påverkar hur resultatet väljs ut. Denna risk 

föreligger alltid men författarna har haft detta i åtanke genom hela arbetet. 

 
Kliniska implikationer 
 

Denna studie ämnade vara ett tillskott till forskningsområdet om kvinnors upplevelser av 

postpartumdepression och vad som eventuellt hindrar dem från att söka sig till sjukvården för att få 

hjälp. I mötet med nyförlösta kvinnor, oavsett kontext, bör sjuksköterskan vara medveten om att 

kvinnor upplever svårigheter med att berätta om depression till följd av förlossning, då det finns ett 

starkt stigma kopplat till psykisk ohälsa och moderskapet. Sjuksköterskan kan i mötet med denna 

patientgrupp arbeta mot dessa föreställningar för att bryta det stigma som föreligger, genom att aktivt 

tala om postpartumdepression och normalisera tillståndet. Utifrån Katie Erikssons (2015) tanke om 

välbefinnandet som den del av människan som inte kan tolkas av omgivningen är det av stor vikt att 

sjuksköterskan ser varje kvinna de möter som en unik person med individuella förutsättningar och 

anpassar vården utifrån just dennes behov. Resultatet från denna studie kan förhoppningsvis fungera 

som hjälp till sjuksköterskor som möter nyförlösta kvinnor, i syfte att kunna identifiera depressiva 

symtom och tidigt fånga upp och erbjuda stöd och behandling. 

Slutsats 
 

Kvinnor upplevde en oförståelse inför sina känslor vilket ledde till att de förklarade symtomen med 

yttre faktorer, denna normalisering resulterade i att kvinnorna avvaktade med att söka hjälp. Vidare 

var bemötandet från sjukvårdspersonal avgörande i kvinnornas hjälpsökningsprocess, förminskande 

och normaliserande attityder bidrog till att kvinnorna slöt sig ytterligare. Det visade sig även att det 

finns ett starkt stigma knutet till moderskap och psykisk ohälsa. Detta stigma påverkar kvinnor 

negativt och det är av största vikt att sjuksköterskan i mötet med dessa kvinnor normaliserar 

tillståndet för att kvinnor som lider i tystnad ska våga bryta stigmat och be om hjälp tidigare. 
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