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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Förlossningsdepression är ett förekommande psykiatriskt tillstånd som 

drabbar cirka 10-15 procent av personer som fött barn. Riskfaktorer för 

uppkomsten av förlossningsdepression är bland andra; tidigare abort, 

tidigare psykisk ohälsa samt föda sitt barn genom akut kejsarsnitt. Personer 

med förlossningsdepression påverkas inte enbart själva av depressionen 

utan det gör även människor i deras omgivning. Allmänsjuksköterskan 

kommer med sannolikhet möta personer med förlossningsdepression inom 

exempelvis primärvården. Därav har de en viktig roll vad gäller 

identifiering av depressiva symtom.  

Syfte: 
 Syftet var att belysa upplevelsen av och identifiera faktorer som inverkar 

på förlossningsdepression hos personer som fött barn- i en västerländsk 

samt ickevästerländsk kontext. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) genomfördes där de elva 

vetenskapliga artiklar identifierades. Samtliga artiklar var av kvalitativ 

design, peer reviewed, etiskt granskade, inte mer än 13 år gamla samt 

besvarade syftet.  

Resultat: I resultatet formulerades två övergripande teman; Föräldraskap som 

transition samt Socialt stöd. Baserat på deltagarnas upplevelser samt de 

inverkade faktorerna, utformades underteman som berörde; Upplevelsen av 

att förlora sig själv, Att känna sig isolerad, Att känna sig bristfällig, 

Amning, Den förändrade kroppen, Att känna misstro och inte känna sig 

sedd samt kulturella traditioner och familjerelationer.  

Diskussion: Resultatdiskussionen resonerade kring upplevelsen och faktorer av 

förlossningsdepression hos västerländska samt icke västerländska deltagare 

och genomsyrades av Leiningers transkulturella teori. 

Nyckelord: Förlossningsdepression, föräldraskap, upplevelser, faktorer, sjuksköterska, 

kulturkompetens, omvårdnad 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Postpartum depression is a prevalent psychiatric condition that affects 

approximately 10-15 percent among people who have given birth to a 

child. Risk factors for the development of postpartum depression are 

among others; previous abortion, previous mental illness and delivery of 

the baby by an emergency caesarean section. People with postpartum 

depression are not only affected by the depression themselves, but so are 

people in their environment as well. The general nurse will probably meet 

people with postpartum depression in the primarycare, for example. Since 

they have an important role in identifying depressive symptoms.  

  Aim: 
The aim was to highlight the experience of and identify factors that affect 

postpartum depression in birthing parents- in a western and non western 

context. 

Method: A literature review according to Friberg (2017) was conducted, where 

eleven scientific articles were identified. All articles were of qualitative 

design, peer reviewed, ethically reviewed, no more than 13 years old and 

responded the aim.  

Results: Two themes were developed; Parenthood as transition and Social 

support. Based on the participants' experiences and the impact factors, the 

following subthemes were formulated; The feeling of losing oneself, 

Feeling isolated, Feeling insufficient, Breastfeeding, The changing body, 

Feeling distrust and not seen and cultural traditions and family 

relationships.  

Discussion: The result discussion reasoned around the experiences of postpartum 

depression in Western and non Western participants and was permeated 

by Leininger's transcultural theory. 

Keywords: Postpartum depression, parenthood, experiences, factors, nurse, cultural 

competence, nursing 
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1. Inledning 

Att föda ett barn, att ge liv till en alldeles egen individ, någon som kan växa upp och bli 

vetenskapsmannen som hittar ett botemedel för cancer eller Sveriges nästa nobelpristagare, är 

något som alltid har intresserat oss. Eftersom vi själva funderat över varför det är så 

tabubelagt när det ändå är så vanligt med förlossningsdepression, beslutade vi oss för att 

undersöka det. Särskilt eftersom att vi har haft personliga erfarenheter i vår nära omgivning 

där förlossningsdepression påverkat de vi håller nära och kära så ofantligt mycket. Personer 

med biologiskt kvinnligt kön är utrustade för att skapa ett liv inuti sin livmoder. Det är enligt 

vår mening det största och mäktigaste en person kan genomgå i livet, det vill säga att föda ett 

barn. Hur kommer det sig då, att när personer genomgår transitionen till att bli förälder, 

drabbas av en förlossningsdepression? När media, omgivningen och omvärlden har som krav 

på de nyblivna föräldrarna att allt ska vara perfekt, det ska flyta på och föräldrarna ska känna 

sig lyckligast i världen. Vi vill själva få en ökad förståelse men även bidra med denna 

förståelse kring hur vi som blivande sjuksköterskor ska bemöta dem i vården. Sjuksköterskan 

kommer med sannolikhet möta dessa utsatta patienter inom primärvården, 

neonatalavdelningar, kirurgavdelningar eller på akutvårdsavdelningar. Av den anledningen 

anser vi att sjuksköterskor bör kunna identifiera depressiva symtom, för att på så sätt 

förhindra att patienter med förlossningsdepression hamnar mellan stolarna. På grund av att 

alla personer som har fött, föder eller kommer att föda barn inte identifierar sig själva som 

kvinnor, har vi valt att inte generalisera och benämna livmoderbärare som kvinnor, utan som 

personer.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Egentlig depression 

Egentlig depression är ett tillstånd som påverkar personens beteende, tankar samt känsloliv 

(Skärsäter, 2014) Depression uppkommer av varierande orsaker och förekommer i alla åldrar, 

den kan vara långvarig, kortvarig, svår eller lindrig (Allgulander, 2014). Symtomen som 

uppkommer vid depression är bland andra: trötthet, sömnproblematik, nedstämdhet, tomhet, 

viktnedgång, suicidtankar samt koncentrationssvårigheter. Symtomen måste ha upplevts 

under en tre veckors period för att betraktas som en depression. Det som kan orsaka 

utlösandet av depression avgörs av olika riskfaktorer såsom, ärftlighet, miljöförhållanden, kön 

samt påfrestningar under barndomen. Signalsubstansen serotonin har identifierats vara i 

obalans hos personer som drabbats av depression. Depression kan delas in i olika typer, vilka 
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bland andra är; egentlig depression, varaktig depression (dystymi), premenstruell dysfori och 

förlossningsdepression.  

 

2.2 Förlossningsdepression 

Förlossningsdepression är ett psykiatriskt tillstånd som drabbar cirka 10-15 procent av de 

personer som fött barn (O’Hara & Swain refererad i Skärsäter, 2014; Skalkidou, 2018, 11 

juni). Symtom på förlossningsdepression är bland andra; suicidtankar, fatigue, håravfall, 

nedstämdhet, svårt att känna glädje och sömnrubbningar. Symtomen på 

förlossningsdepression uppkommer cirka tre månader efter förlossningen, i vissa fall kan de 

komma efter 12 månader vilket däremot är mindre vanligt (Seimyr, 2009). I en studie av 

Edhborg (2008) uppgavs det att både män och kvinnor kan drabbas av förlossningsdepression, 

men prevalensen var trots det högre hos kvinnor. Personer som drabbats av 

förlossningsdepression löper dubbelt så stor risk att drabbas av en ytterligare depression inom 

loppet av fem år. Risken för män att drabbas av förlossningsdepression ökar om dennes 

partner drabbats av en förlossningsdepression under eller tidigt efter graviditeten.  Skalkidou 

(2018, 11 juni) beskriver att personer med förlossningsdepression tenderar att falla mellan 

stolarna och hävdar att vården behöver mer kunskap om tillståndet och omhändertagandet.   

 För att upptäcka och identifiera en förlossningsdepression finns Edinburgh postnatal 

depression scale (EPDS). EPDS är utformad i syfte att fånga upp depressiva symtom och 

används som ett hjälpmedel som ligger till grund för att diagnostisera åkomman (Krantz, 

Eriksson, Lundqvist- Persson, Ahlberg & Nilstun, 2008). EPDS formulerades efter en 

bearbetning av ett frågeformulär som var till för att skatta depressiva symtom. Det är ett 

frågeformulär bestående av tio frågor vilka ska vara till hjälp för att beskriva hur den senaste 

veckan upplevts av den nyförlösta föräldern. De tio frågorna granskar symtom såsom; ångest, 

oro, nedstämdhet, sömnproblem och suicidtankar. EPDS finns översatt till olika språk och 

används internationellt (Cox et al, 1987, refererad i Seimyr, 2011). 

 

2.3 Riskfaktorer vid förlossningsdepression 

Förlossningsdepression beskrivs vara ett hälsoproblem som växer och blir allt större, där 

prevalensen varierar mellan 4.4 procent och 73.7 procent (Leahy-Warren, McCarthy & 

Corcoran, 2007). Beroende på vilket mätinstrument som används, vilken internationell 

definition som definieras samt inom vilket geografiskt område en befinner sig på, påverkas 

prevalensen. Så tidigt som under och innan graviditeten kan diverse riskfaktorer för 

förlossningsdepression påvisas, bland andra; om patienten varit med om stressiga 
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livshändelser, upplevt psykisk ohälsa under graviditeten, haft dåligt socialt stöd under och 

efter graviditeten, tidigare haft förlossningsdepression, upplevt oro samt varit arbetslös 

(Rubertsson, Waldenström, Wickberg, Rådestad & Hildingson, 2005). En annan riskfaktor för 

förlossningsdepression var oplanerad eller avbruten graviditet. Ett destruktivt förhållande 

sinsemellan partnerna var även associerat till uppkomsten och utvecklingen av 

förlossningsdepression. Förlossningsförloppet kunde också bidra med många faktorer 

gällande tendensen i utvecklingen av en förlossningsdepression. Upplevelsen av en traumatisk 

förlossning kunde även vara en riskfaktor, trots att förlossningen ur ett kliniskt perspektiv 

skett utan några anmärkningar. Höga riskfaktorer för utvecklingen av förlossningsdepression 

inträffade även vid oplanerade förlossningar genom exempelvis akut kejsarsnitt eller 

vakuumextraktion (sugklocka), där sannolikheten för utvecklingen av förlossningsdepression 

var högre (Rubertsson et al., 2005). Personer med annan pågående sjukdom som exempelvis, 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, löper även större risk för att utveckla 

förlossningsdepression (Skärsäter, 2014; Josefsson, Berg, Nordin & Sydsjö, 2001; 

Whalström, 2016). 

 

2.4 Förlossningsdepressionens påverkan på barnet och partnern  

Efter en förlossningsdepression ökar inte enbart risken för ytterligare depressioner i 

framtiden, utan det medför även en ökad risk för barnet att drabbas av psykisk ohälsa 

(Josefsson & Sydsjö, 2007). Kognitiv och beteendeproblematik har upptäckts i större 

omfattning hos barn vars förälder drabbats av en förlossningsdepression jämfört med föräldrar 

som inte drabbats. Upplevelsen av tidigare förlossningsdepression som en förälder genomlevt 

under barnets uppväxt, har visat sig ha en negativ påverkan på barnet redan vid fyra års 

åldern. Problematiken har i större utsträckning identifierats hos pojkar än hos flickor i den 

unga åldern. Det har visat sig att personer med tidigare förlossningsdepression i större omfång 

brukar antidepressiva substanser fyra år efter förlossningen, i jämförelse med personer som 

inte upplevt några förlossningsdepressiva symtom. På grund av de förlossningsdepressiva 

symtomen hos föräldern, påverkas den spenderade tiden med barnet till det negativa. Minskad 

tid tillsammans ger upphov till reducerad ögonkontakt med barnet, samt mindre kroppslig 

beröring och kommunikation. Av den orsaken uppges det i studien att föräldern uttrycker 

färre positiva ansiktsuttryck och istället har ett övertag av negativt laddade ansiktsuttryck 

gentemot barnet.   

Det framhävs dessutom att relationen till barnet såväl som partnern påverkas om deltagaren 

fått ett högt resultat på EPDS skalan tre dagar efter förlossningen och därefter ett högre 
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resultat tio dagar efter förlossningen (Lilja, Edhborg & Nissen, 2012). Symtomen kan 

uttryckas som en reducerad värme och närhet gentemot barnet samt en distans och kyla 

gentemot partnern (Edhborg, 2008). Partners till personer med förlossningsdepression 

upplever mer stress, känner sig mer begränsade i föräldraskapet samt upplever mer 

svårigheter inom äktenskapet eller förhållandet. De upplever även barnen mer krävande, anser 

sig själva vara mindre kompetenta som föräldrar samt känner sig mindre nöjda och 

tillfredsställda med sina äktenskap eller förhållanden. Oro i proportion till vardagsrutiner samt 

besvikelse av den reducerade intimiteten med sin partner, har även identifierats. En omfattad 

upplevelse av mer stress inom arbetet, en större ekonomisk press, brist på socialt stöd samt 

ökade symtom på psykisk ohälsa har likaså påvisats. Upplevelserna beskrivs likaledes som ett 

tvång att göra uppoffringar, att livsvärlden kollapsar samt att de förlorar kontrollen.  

 

2.5 Sjuksköterskans roll 

Behovet av omvårdnad är något som är globalt, där sjuksköterskan har det yttersta ansvaret att 

förmedla omvårdnaden i sitt dagliga arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att; förebygga sjukdom, främja hälsa, 

lindra lidande och återställa hälsa. Därav bär sjuksköterskan ett stort ansvar vad gäller 

identifiering av hälsorisker samt insättning av adekvata åtgärder i relation till det enskilda 

behovet. Omvårdnadsåtgärder är av stor vikt, särskilt hos personer som inte kan tala för sig 

själva på grund av en eventuell funktionsnedsättning, språkliga barriärer eller stigmatisering 

kring sin situation. Sjuksköterskan beskrivs ha den viktigaste rollen vad gäller att ge en god 

omvårdnad till patienter med förlossningsdepression till följd av kompetensen de besitter samt 

det patientnära omvårdnadsarbetet (Engqvist, Ahlin, Ferszt & Nilsson, 2010). I sitt 

omvårdnadsarbete bör sjuksköterskan inkludera patienter och anhöriga, då de anhöriga också 

påverkas av den drabbades tillstånd (Tammentie, Paavilainen, Âstedt-Kurki & Tarkka, 2013). 

Oavsett vart i vårdkedjan sjuksköterskan möter patienten, har sjuksköterskan utifrån ett 

holistiskt perspektiv, ansvar att bedöma, identifiera samt ta ställning till vilka aktuella behov 

som bör tillgodoses (Skärsäter, 2014) 

 

2.6 Omvårdnad vid depressiva symtom  

Omvårdnaden som ges till patienter med depressiva symtom ska präglas av empati, 

genuinitet, respekt samt omsorg (Skärsäter, 2014). Sjuksköterskan ska vidta åtgärder som 

syftar till att stärka patientens autonomi, inte minst hos personer med depressiva symtom. En 

grundförutsättning för att vården kring personer med depressiva symtom ska vara optimal är 
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det goda mötet. I det goda mötet krävs ett samspel mellan sjuksköterska och patient där 

ömsesidig respekt genomsyrar mötet. För att ett samspel ska uppnås, krävs det att 

sjuksköterskan är lyhörd, förstående, har tid utsatt för mötet samt inte verkar stressande på 

patienten utan inger ett lugn. Det är i mötet som vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

patienten etableras. Målet med mötet är att främja patienters resurser och förmågor, samt 

uppmuntra patienten till att prata om sina känslor. På så sätt får sjuksköterskan en inblick i 

patientens livsvärld. Stödjande samtal beskrivs ha en positiv inverkan på patienter, där samtal 

har visat sig reducera de depressiva symtomen. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det 

därför angeläget att använda stödjande samtal som en omvårdnadsåtgärd. Det är essentiellt att 

det stödjande samtalet är personcentrerat och anpassat efter den enskilda individen. Andra 

omvårdnadsåtgärder som visat sig främja hälsa hos personer med depressiva symtom är fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet har beskrivits vara en viktig komponent i personens vård där det har 

visat sig ha en reducerande effekt på de depressiva symtomen (Brosse et al., 2002). Det finns 

olika typer av träningsmetoder som har visat sig vara lämpliga för personer med depressiva 

symtom och innefattar konditionsträning, intensiv styrketräning, aeroba träningsprogram samt 

vanlig styrketräning. Fysisk aktivitet har avspeglat reduceringen av ångest och de depressiva 

symtomen samt främjandet av styrka, koordination och flexibilitet (Skärsäter, 2014). Däremot 

framhävs effekten av att fysisk aktivitet hos personer med förlossningsdepression inte är en 

långvarig åtgärd. Med anledning av att det enbart finns fåtal studier som påvisat att de 

depressiva symtomen minskat samt att reduceringen endast varat under en kortsiktig period.  

 

2.7 Allmänsjuksköterskans kontakt med förlossningsdepression 

Socialstyrelsens genomförde en undersökning år 2017, som visade på brister vid vård av 

patienter efter förlossning. Det framkom att en kontinuitet saknades samt att psykisk ohälsa 

tenderade att inte uppmärksammas, till följd av bristande information gällande vart personen i 

fråga kunde vända sig till för att söka hjälp (Socialstyrelsen, 2017). Personer med depressiva 

symtom söker sig oftast först till primärvården, där de också behandlas i första hand. Det 

antas bero på att personer med depressiva symtom inte alltid söker för de karaktäristiska 

symtomen som uppkommer vid depression, utan för de psykosomatiska symtomen (skärsäter, 

2014). I en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), lades 

olika implementeringsförslag upp för att stärka organisationen inom primärvården (SBU, 

2012).  Där sjuksköterskan ansågs ha en viktig roll med ansvar för kontinuerlig kontakt samt 

stöd till patinter med depression. Det är av stor vikt att personer med depression till följd av 

förlossning, får stöd och hjälp att hantera sin situation, där sjuksköterskan i sitt 
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omvårdnadsarbete är stöttande (skärsäter, 2014).  Det är i regel oftast sjuksköterskor som 

arbetar på barnavårdscentralen som kommer i kontakt med personer som har 

förlossningsdepressiva symtom. Men eftersom förlossningsdepression är ett växande 

hälsoproblem, kan även allmänsjuksköterskan möta personer med förlossningsdepression i 

olika vårdkontexter (Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2007; Skärsäter, 2014).  

 

2.8 Kulturkompetens 

I enlighet med det som står i sjuksköterskans kompetensbeskrivning, ska den legitimerade 

sjuksköterskan ha kunskap om vad kulturtillhörighet har för betydelse i patientens vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). På grund av att flera människor migrerar och emigrerar 

av olika skäl, ökar frekvensen av diverse kulturer i samhället, vilket sätter krav på 

sjuksköterskans kulturkompetens (Stier, 2009; Kersey- Matusiak, 2015). Kulturkompetens 

innebär att sjuksköterskan besitter en förmåga att beakta samt ta hänsyn till patientens kultur, 

för att lättare identifiera den enskildes vårdbehov (Kersey- Matusiak, 2015). Med det menas 

att alla patienter har rätt att få en kulturkomptent vård, inte minst de personer som inte tillhör 

majoritetsgruppen i det svenska samhället, vilket exempelvis kan vara invandrare eller 

personer med funktionsnedsättning. Anledningen till att sjuksköterskan bör besitta 

kulturkompetens är dels för att samhället består av en mångfald av kulturer. Men även för att 

upplevelser kan komma till uttryck på olika sätt i olika kulturer, vilket är vikitgt att ta hänsyn 

till vid identifiering av omvårdnadsbehov.   

  

3. Problemformulering 

Studier visar att förlossningsdepression förekommer i större utsträckning och är ett tillstånd 

som klassas som ett hälsoproblem. Vården saknar kunskap om förlossningsdepression och de 

drabbade tenderar att falla mellan stolarna. De drabbade söker sig oftast, i första hand till 

primärvården, där allmänsjuksköterskan finns. Av den anledningen är det viktigt att 

sjuksköterskan besitter kunskap om vad förlossningsdepression är samt hur de depressiva 

symtomen kan komma till uttryck. Detta för att kunna ge en adekvat vård utifrån en 

personcentrerad omvårdnad. Allmänsjuksköterskan kommer även med sannolikhet att möta 

personer med förlossningsdepression i andra vårdkontexter.  
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4. Syfte 

Att belysa upplevelsen av och identifiera faktorer som inverkar på förlossningsdepression hos 

personer som fött barn- i en västerländsk samt icke västerländsk kontext. 

 

5. Teoretiska utgångspunkt 

I litteraturöversikten användes Madeleine Leiningers teori som underlag för 

resultatdiskussionen. Teorin ansågs vara relevant och tillämpar, då upplevelser kan komma 

till uttryck på olika sätt beroende på vilken kultur en person har. 

Transkulturell omvårdnad är ett betydelsefullt och centralt begrepp inom Leiningers teori 

och inkluderar kulturer och subkulturer. Transkulturell omvårdnad är en vägledning för 

sjuksköterskor vid vårdandet av patienter och är utformad för att lättare ge vård till patienter 

med andra kulturer. Leiningers teori bygger på att den kulturrelaterade omsorgen ska främjas 

för att uppnå hälsa. Leininger menar att sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska präglas av ett 

holistiskt synsätt där det kulturella sammanhanget beaktas. Om den kulturrelaterade omsorgen 

inte inkluderas i patientens vård, menar Leininger, att flera patienter blir missnöjda och att 

vården blir mindre ändamålsenlig. Sjuksköterskan bör därför besitta kulturkompetens för att 

lättare förstå sina patienter och arbeta utifrån ett personcentrerat omvårdnadsarbete. Leininger 

beskriver kultur som en mänsklig rättighet och något som sätter prägel på människans 

levnadssätt, värderingar och uppfattningar. Av den orsaken är det viktigt att sjuksköterskan 

identifierar hur patienten uppfattar hälsa, ohälsa och omvårdnad (Leininger, 2010, refererad i 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Människan som kulturvarelse 

Människan beskrivs enligt Leininger vara en kulturvarelse som inte enbart syftar till den 

enskilda människan, utan inkluderar även grupper, familjer och institutioner (Leininger, 2010, 

refererad i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Leininger definierar begreppet person som 

något västerländskt och använder sig av den anledningen inte av begreppet. Hon menar att 

begreppet människa i andra kulturer är mer centralt än vad begreppet person är. I andra 

kulturer är människan en del av ett större system, vilket menas med att människan inkluderas i 

ett större sammanhang, exempelvis en familj. Leininger beskriver därför vikten av att 

inkludera familjen i patientens vård. Att vårdrelationen måste vidgas där familjen, samhällen, 

kulturer och grupper inkluderas. Eftersom människan ses som en kulturvarelse menar 

Leininger att människan inte kan förstås skild från sin personliga kulturella förbindelse.  
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6. Metod 

Metoden som användes var i enlighet med Friberg (2017) en litteraturöversikt. Metoden syftar 

till att sammanställa nuvarande forskning inom ett ämnesområde för att få ett 

helhetsperspektiv inom respektive område. För att kunna söka fakta i databaser krävs det en 

formulering av en adekvat frågeställning, då frågeställningen avgör studie-

sammanställningen. Det blir exempelvis lättare att söka relevanta artiklar i relevanta databaser 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

7. Datainsamling 

Datainsamlingen skedde enligt Friberg (2017) där hänsyn togs till vilket perspektiv, 

författarna i litteraturöversikten strävade efter att belysa. I detta fall ville författarna förvärva 

patientperspektivet. Databaserna som användes för att finna relevanta artiklar inför 

litteraturöversikten var CINAHL Complete samt ProQuest Nursing & Allied Health Database. 

Databaserna användes då det fanns ett utbud av vårdvetenskapliga forskningsartiklar som var 

lämpliga till litteraturöversikten. De sökord som användes i databasen CINAHL Complete 

identifierades genom CINAHL Headings, liksom sökorden som användes I ProQuest Nursing 

& Allied Health Database, var genom fritext. Följande söksord användes i samtliga databser: 

Postnatal depression, postpartum depression, maternal depression, perinatal depression, pnd, 

ppd, experience, mental health, feeling, emotions, perceptions, women, female, motherhood, 

first time mothers, attitudes, views, stigma of mental illness. Sökorden kombinerades därefter 

med AND eller OR för att få en mer filtrerad sökning. Initialt kombinerades vissa av sökorden 

med; swedish, sweden, norway, norwegian, denmark, danish, finland, finnish. Anledningen 

till att vissa av sökorden kombinerades med just skandinaviska länder, var för att det 

preliminära syftet enbart skulle beröra skandinaviska länder, och utgå från en västerländsk 

kontext. Motivering till varför författarna valde att inkludera en icke västerländsk kontext i 

syftet också, framgår i metoddiskussionen. Där även motivering till val av sökorden: First 

time mothers, attitudes och stigma of mental illness, motiveras. För en djupgående granskning 

av sökorden, finns en bifogad matris där samtliga sökord presenteras (Bilaga 1). 

 

8. Urval 

Vid identifieringen av de elva artiklar som användes i resultatet, genomfördes en systematisk 

sökning. Det innebar att författarna bland annat strävade efter att inkludera alla artiklar som 

var av relevans för syftet, använde relevanta sökord samt kombinerade sökorden (Forberg & 
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Wengström, 2016). Sökningarna resulterade i att samtliga titlar som påträffades lästes för att 

identifiera vilka artiklar som var lämpliga såväl som relaterade till litteraturöversiktens syfte. 

Därefter lästes artiklarnas abstract för att få en mer genomgående uppfattning gällande 

artikelns innehåll samt utsortera vilka artiklar som besvarade syftet. Slutgiltigen, efter 

sorteringen, granskades hela artiklarna med fokus på resultatdelen. Friberg (2017) beskriver 

att med hjälp av ett urval kan författarna bilda en uppfattning om vad som verkar vara 

intressant eller vad som ska sållas bort. Beroende på vilka sökord som kombinerades 

påträffades olika antal artiklar. I databasen CINAHL Complete valdes tio relevanta artiklar ut 

för litteraturöversikten och slutligen valdes den sista artikeln från ProQuest Nursing & Allied 

Health Database. Valet av artiklarna var i enlighet med Friberg (2017) relevanta för 

problemformuleringen, syftet samt av god kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen som gjordes vid 

urvalet, utgick författarna från kvalitetgranskningsformuläret som är utformad av Forsberg 

och Wengstöm (2016). I sin helhet lästes totalt 102 artiklar, motivering till att enbart elva 

artiklar valdes, finns beskrivet i metoddiskussionen. De elva artiklarna som valdes hade 

begräsningar samt inklustionskriterier som framgår i tabellen som är bifogad nedan. 

 

• Peer reviewed • Full text 

• Abstract available • Publicerade mellan år 2005-2018 

• Kvalitativa • English  

• All adult  • Godkända av den etiska kommittén. 

En tabell över begränsningar samt inklusionskriterier. 

 

9. Analys 

Friberg (2017) beskriver vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt genom hela 

skrivprocessen vilket är något som författarna i litteraturöversikten har tagit hänsyn till. 

Analysprocessen gick till på så sätt att författarna började med att dela upp artiklarna utifrån 

geografiskt ursprung. I samband med sorteringen, gjordes en matris där artiklarnas syfte, 

metod och sammanfattade resultat framkom (Bilaga 2). Därefter lästes de valda artiklarna av 

respektive författare, där viktig information identifierades och ströks under med olika färger 

vilka var: blå, rosa, lila och grön. Varje färg representerade ett “tema” i respektive artikel. 

Genom färgmarkeringarna kunde författarna lättare hitta kopplingar, likheter och skillnader 

mellan resultaten och därav göra en genomgående analys. Efter detta skapades ett gemensamt 

dokument där författarna översatte artiklarnas resultat till svenska, utifrån det gjordes även en 
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sammanvävning av de olika teman som hade identifierats. Ett originaldokument öppnades 

sedan, där författarna överförde all väsentlig information från det gemensamma dokumentet. 

 

10. Forskningsetiska överväganden 

Ett forskningsarbete börjar i regel med ett intresse, en idé eller en nyfikenhet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Det kan handla om att forskaren exempelvis söker svar på en fråga eller 

vill hitta ett problem inom ett område. Forsberg och Wengström (2016) menar på att vid val 

av studier är det viktigt att överväga forskningsetiken. De lyfter vidare vikten av att all 

vetenskaplig forskning ska vara av god etik och betonar att forskaren har en skyldighet att inte 

orsaka skada hos deltagarna, forskaren ska visa respekt och omsorg. Deltagarna ska 

exempelvis få vara anonyma, medverka frivilligt samt ge ett samtycke. Kjellström (2017) 

beskriver att övervägandet av forskningsetik är något som görs under och inför ett 

vetenskapligt arbete. Vid övervägandet av studierna, krävs det ett objektivt och kritiskt 

förhållningssätt, vilket författarna i litteraturöversikten har tagit hänsyn till. Studierna som 

användes inför litteraturöversikten tog hänsyn till de etiska principerna samt var godkända av 

den etiska kommittén, vilket bidrog till att trovärdigheten ökade. För att studierna inte skulle 

feltolkas eller fabriceras, läste båda författarna samtliga utvalda resultatartiklar. Författarna 

har tidigare erfarenheter av förlossningsdepression i sin omgivning och har av den 

anledningen en förförståelse som skulle kunna färga resultatet. För att hålla sig vaksam, har 

respektive författare varit objektiv vid urvalet och analysen av artiklarna samt eftersträvat 

exkluderingen av tidigare erfarenheter av förlossningsdepression.  

 

11. Resultat 

Utifrån elva artiklar har ett resultat formulerats som tar fasta på vilka faktorer som inverkar på 

förlossningsdepression samt hur fenomenet upplevs. Upplevelserna och de inverkade 

faktorerna beskrivs i en västerländskt samt icke västerländsk kontext.  I resultatet kommer 

därför viktiga fynd belysas utefter forskning som berör deltagare från: Sverige, USA, 

Australien, Norge, Storbritannien, Bangladesh, Kina, Ghana, Nigeria och Syrien. Genom 

analyser av de elva vetenskapliga artiklarna, identifierades två teman vilka var; Föräldraskap 

som transition samt Socialt stöd. Dessa teman har flertal underteman och är beskrivna i kartan 

som är bifogad nedan. 
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11.1 Föräldraskap som transition 

Föräldraskap beskrevs som en omfattande transition där skillnader mellan deltagarnas 

förväntningar och verklighet genomsyrade och präglade deras vardag. Transitionen påverkade 

deltagarnas upplevelse av förlossningsdepression och kunde beskrivas på olika sätt, vilket 

resulterade i diverse underteman. Övergången medförde upplevelser av att förlora sig själv, 

att känna sig isolerad, att känna sig bristfällig på grund av amning och den förändrade 

kroppen.  

Deltagarnas berättelser skildrade upplevelser av att de upplevde övergången 

överväldigande från att vara en självständig individ, till att bli en förälder med ett ansvar över 

ett barn (Bilszta, Ericksen, Buist & Milgrom, 2010; Hanan, 2016; Frankhouser & 

Defenbaugh, 2017; Haga, Lynne, Slinning & Kraft, 2012; Edhborg et al., 2005). Vissa 

deltagare uttryckte att de förlorat sina gamla liv och tappat kontrollen över sina nya liv 

(Bilszta et al., 2010; Haga et al., 2012). Transitionen kunde innebära att de trodde att 

föräldraskap skulle vara någonting enkelt, att de per automatik eller genom utbildning skulle 

veta hur de skulle omhänderta sina barn och direkt skulle känna en glädje över att vara en 

förälder. 

  

11.1.1 Upplevelsen av att förlora sig själv  

Transitionen kunde även innebära en känsla av att förlora sig själv. I studierna (Gardner, 

Bunton, Edge & Wittkowski, 2013; Hanan, 2016; Edhborg et al., 2005) beskrev deltagarna att 

de upplevde att de förlorat sig själva i samband med de depressiva symtomen efter 
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förlossningen. Deltagarna beskrev även att de inte kände sig lyckliga, var sorgsna, upplevde 

självhat och inte kände igen sig själva på. Självbilden och självförtroendet hos deltagarna 

påverkades till det negativa i samband med känslan av att de förlorat sig själva. Flertal av 

deltagarna upplevde att deras liv innan förlossningen var mer strukturerat, professionellt och 

individanpassat där arbetslivet och karriär utgjorde en stor del av deras identitet. Transitionen 

kunde även yttra sig genom att deltagarna efter förlossningen kände att de på grund av 

karriärsavbrottet, de nya kraven och den mer ostrukturerade vardagen bidrog till förlusten av 

sig själv. Deltagarna beskrev att de försökte acceptera sin nya identitet trots att den orsakade 

vantrivsel hos dem. Det belystes även att vissa deltagare i samma studie, kände sig mer 

självständiga och uppskattade på arbetet jämfört med i hemmet. De kände sig tagna för givet 

och att de inte kunde prioritera sig själva och sina egna behov, utan prioriterade barnets och 

partnerns behov. Vilket i sin tur gav upphov till en ännu omfattande identitetskris.  

Å andra sidan framkom det att deltagarna i en annan studie uppgav att identitetskrisen 

grundade sig i att de migrerat till västvärlden (Gardner et al., 2013). I samband med 

migrationen som i sig var enskild transition, utsattes deltagarna för en dubbel transition, på 

grund av att de både migrerade till ett annat land samt fött barn och blivit förälder. Deltagarna 

upplevde att de på grund av transitionerna inte kunde vara sig själva fullkomligt, vilket de 

även uppgav förvärrade deras upplevelse av förlossningsdepression. Det utformades i att 

själen, kulturen och det emotionella stödet lämnades kvar i hemlandet vilket gav upphov till 

känslan av isolering och brist på stöd. Känslan av stress, depression och förlust av kontrollen 

över de oförutsägbara och utmanande situationerna uppkom i stor utsträckning hos deltagarna. 

 

11.1.2 Att känna sig isolerad  

Känslan över att känna sig isolerad var ett förekommande fenomen som deltagarna upplevde i 

samband med transitionen och den upplevda förlossningsdepressionen (Gardner et al., 2013; 

Hanan, 2016; Lam, Wittkowski & Fox, 2012; Ahmed, Bowen & Xin Feng, 2017; Scharp & 

Thomas, 2017). Vissa deltagare upplevde att isoleringen härstammade från erfarenheter av 

bristfälligt stöd, i form av emotionellt, praktiskt och professionellt stöd (Gardner et al., 2013). 

En deltagare beskrev att förlossningsdepressionen medförde en omfattande begränsning i 

vardagen vilket resulterade i undvikelse av deltagande i diverse evenemang eller utförandet av 

ärenden utanför hemmet (Scharp & Thomas, 2017). I andra studier upplevde deltagarna 

däremot att isoleringen berodde på att de inte hade möjligheten att i samma utsträckning få 

hjälp av släkt och familj, som de fått i hemlandet (Gardner et al., 2013; Lam et al., 2012). Till 

följd av migrationen till ett västerländskt land, upplevde deltagarna att de behövde klara sig 
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själva på egen hand (Gardner et al., 2013). De kulturella förväntningarna som vissa deltagare 

hade om att få stöd från samhället, grannar eller släktingar i det västerländska landet, 

uppfylldes inte och var därmed anledningen till isoleringen och upplevelsen av bristande stöd 

under förlossningsdepressionen. 

Upplevelsen av isolering beskrevs emellertid vara grundad i kulturella traditioner, där den 

nyblivna föräldern hade som krav att ligga hemma i sängen under den första månaden efter 

förlossningen (Gao, Wai-chi Chan, You & Li, 2010). Det upplevdes vara isolerande, 

bedrövligt och som att vara inlåst i ett fängelse. Isoleringen till följd av 

förlossningsdepressionen påverkade i synnerhet deltagare inom affärsbranchen med 

blomstrande karriärer, som inte upplevde någon nytta med att bli isolerade från omvärlden på 

grund av transitionen till att bli förälder (Gao et al., 2010; Lam et al., 2012). I samma studier 

framkom det att isoleringen skedde på så sätt att de inte fick ta emot besök utifrån, inte fick 

bruka sin mobiltelefon i syfte att kontakta andra personer samt inte fick vistas utomhus under 

några omständigheter. Endast kärnfamiljen fick komma på besök. 

 

11.1.3 Att känna sig bristfällig 

Transitionen till att bli förälder gav upphov till upplevelsen av att känna sig bristfällig. 

Deltagarna upplevde att de behövde upprätthålla en fasad för att kunna hantera kraven på 

föräldraskapet från både sig själva och omgivningen (Bilszta et al., 2010; Edhborg et al., 

2005; Hanan, 2016). Upplevelserna härstammade från en önskan att inte bli betraktade som 

misslyckade föräldrar eller skilja sig från andra. De uppgav att en idealisk jämförelse med 

andra föräldrar, vare sig det var i verkligheten eller på media, förstärkte deras känsla av att 

vara en bristfällig förälder. Likväl upplevde deltagarna att om de inte besatt adekvat kunskap i 

omhändertagandet av sina barn, ville de inte under några omständigheter vara ensamma med 

barnet (Edhborg et al., 2005). Somliga deltagare i samma studie, beskrev att de inte visste hur 

de skulle agera när barnet uttryckte sig genom gråt. Detta ledde till ångest, skuld och känslor 

av misslyckande hos dem, för att de inte kunde uppfatta barnets behov. Deltagarna uppgav 

även att de på grund av den socioekonomiska situationen, inte kunde mata sina barn i den 

utsträckning som behövdes, vilket i sin tur förstärkte upplevelsen av att känna sig bristfällig 

(Edhborg et al., 2015). De uppgav även ångesten som tärde dem på grund av att de inte hade 

utvecklat känslor eller börjat älska barnet från första levnadsminuterna. Bristen på känslorna 

utformades i samband med det långa förlossningsförloppet vilket upplevdes vara utmattande 

samt att deltagarna inte förstod att barnet var deras (Edhborg et al., 2005). En annan deltagare 
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i samma studie beskrev att barnet kunde känna av när deltagaren var deprimerad och stressad 

och därav inte tyckte om sin förälder.  

Emellertid beskrev en deltagare i en annan studie, upplevelsen av att skrika högt 

inombords i ett försök att bli sedd och hörd utan att behöva artikulera det (Frankhouser & 

Defenbaugh, 2017). Deltagaren beskrev att barnets behov prioriterades först och när 

deltagaren behövde prioritera sig själv i vissa lägen uppkom skuldkänslor som upplevdes vara 

svåra att leva med, att hantera samt överväldigande. Deltagaren fick hantera situationen och 

sin inre kamp ensam och belyste svårigheten av att vara realistisk och överträffa samhällets 

förväntningar på vad en bra förälder innebar. 

 

11.1.3.1 Amning  

Vikten av att ha en välfungerande amning, hade en stor påverkan på om deltagarna kom att 

känna sig bristfälliga eller inte. Fenomenet uppkom hos västerländska deltagarna såväl som 

hos de deltagare som hade sitt ursprung i andra delar av världen, som exempelvis Kina (Gao 

et al., 2010; Lam et al., 2012; Edhborg et al., 2005; Haga et al., 2012). Misslyckandet med 

amning var sammankopplat med att deltagarna kände sig bristfälliga, värdelösa och som 

dåliga föräldrar. Upplevelserna hade i sin tur en omfattande koppling till bristen på välmående 

och medförde diverse depressiva symtom. Det framkom att vissa deltagare inte ville lämna 

hemmet om amningen inte fungerade, vilket resulterade i isolering, känslan av ensamhet och 

oduglighet (Haga et al., 2012). Enligt studierna beskrev deltagarna att amning var en 

problematisk hörnsten efter transitionen till den nya rollen som förälder där en stor del av dem 

inte lyckades med amningen. För att anses vara en bra förälder, både från förälderns, 

partnerns och samhällets perspektiv, så framkom det av deltagarna, att en fungerande amning 

var essentiell. Om deltagaren då inte lyckades med en fungerande amning, uppkom skam- och 

skuldkänslor (Gao et al., 2010; Edhborg et al., 2005; Haga et al., 2012). Pressen från 

sjukvården belystes även, där deltagarna uttryckte att amning var någonting som talades 

mycket om (Haga et al., 2012). Deltagarna upplevde att sjukvården ansåg dem vara dåliga 

föräldrar om amningen var bristfällig, då sjukvården förespråkade för att amning var det bästa 

för ett barn (Edhborg et al., 2005). Vårdpersonalens attityd gentemot deltagarna gällande den 

bristfälliga amningen bidrog till mer ångest, känslan av misslyckande och depressiva symtom. 

En annan deltagare i samma studie beskrev å andra sidan att amningen fungerade, men 

upplevde att barnet enbart grät och begärde saker och ting, vilket resulterade i att deltagaren 

kände sig som en mjölkko.   
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11.1.3.2 Den förändrade kroppen  

Den fysiologiska förändringen som deltagarna genomgick under graviditeten samt 

förlossningen, bidrog till att kroppsbilden hos dem förändrades till det negativa (Gao et al., 

2010; Haga et al., 2012). Deltagarna uppgav att de kände att kvinnligheten blev reducerad i 

samband med de kroppsliga förändringarna som skedde under och efter graviditeten. Vissa 

deltagare förlöstes genom perineotomi (ett klipp i perineum), vilket påverkade deltagarnas 

självbild och självförtroende (Gao et al., 2010). Förlossningen var en bidragande faktor till att 

deltagarna inte vågade visa sina kroppar för eller ha samlag med sina partners (Gao et al., 

2010; Haga et al., 2012). Deltagarnas förväntningar inför förlossningen och huruvida dessa 

förväntningar levdes upp till, hade en inverkan på de upplevda depressiva symtomen (Haga et 

al., 2012). Gick det inte enligt deras vision, gav det upphov till känslor såsom bristfällighet, 

besvikelse samt otillräcklighet. En deltagare i samma studie beskrev att personen kände sig 

som misslyckad då förlossningen avslutades med kejsarsnitt och för att personen själv inte 

kunde föda fram sitt barn utan att någon annan var tvungen att göra det åt deltagaren istället.  

I en studie från Bangladesh, upplevdes förlossningsförloppet som någonting skräckfyllt 

(Edhborg, Nasreen & Nahar Kabir, 2015). Upplevelserna berodde på att deltagarna 

associerade förlossningen med en förhöjd risk för att mista sitt egna eller barnets liv, på grund 

av eventuella komplikationer som kunde uppstå samt bristen på sjukvård. En tredjedel av 

deltagarna hade mist ett eller flera barn tidigare i samband med förlossningen. Förlusten 

medförde en stress och rädsla för framtida graviditeter och förlossningar samt oro för vem 

som skulle ta hand om det nyfödda barnet, om det skulle bli så att föräldern istället skulle 

avlida. På grund av att deras partners inte demonstrerade en synnerlig ömkan gentemot barnet 

och hade andra fruar eller barn att tänka på istället.  

 

11.2 Socialt stöd 

Socialt stöd visade sig vara en omfattande faktor som påverkade deltagarnas upplevelser samt 

utvecklingen av deras förlossningsdepression. Beroende på till vilken grad deltagarna 

upplevde stöd från sitt sociala umgänge och vårdpersonal, påverkades upplevelsen av 

förlossningsdepressionen. Utifrån det sociala stödet har det formulerats två underteman: Att 

känna misstro och inte känna sig sedd samt Kulturella traditioner och familjerelationer.  

 

11.2.1 Att känna misstro och inte känna sig sedd 



 
 16 (47) 

 

Stigmatisering var gemensamt för deltagarna där de beskrev misstro gentemot familj, 

vårdpersonal samt vänner och kunde av den orsaken inte uppvisa de känslomässiga 

svårigheterna de upplevde (Gardner et al., 2013; Ahmed et al., 2017; Bilszta et al., 2010). 

Förutom misstro beskrev deltagarna att stigman kring psykisk ohälsa blev ett hinder för dem 

att söka professionell hjälp och att de hade svårt att identifieras med de depressiva symtomen 

de upplevde. Deltagarna hade svårt att erkänna att de led av förlossningsdepression trots att 

förlossningsdepressionen var konstaterad, vilket grundades i en rädsla av att bli stigmatiserade 

(Bilszta et al., 2010; Gardner et al., 2013). De uppgav att förlossningsdepression inte var 

något som drabbade dem, utan andra. Andra deltagare angav däremot att de enbart kunde 

samtala om sina emotionella svårigheter med professionella personer, vilket innebar att de 

språkliga barriärerna inte kunde underlättas med hjälp av tolk då deltagarna inte ville ha andra 

åskådare än vårdaren (Ahmed et al., 2017). 

Bemötande beskrevs vara en central aspekt av upplevelsen av förlossningsdepression hos 

deltagarna (Hanan, 2016; Gardner et al., 2013). Deltagarna uppgav att de inte kunde be någon 

om hjälp och att de istället fick hantera sina åkommor självständigt. Upplevelsen av ångest 

och oro uppkom över att de enbart kunde finna lösningar som innebar att de i större 

utsträckning stötte bort sina egentliga känslor för att inte identifieras med dem (Hanan, 2016). 

De beskrev det som en cykel av hopplöshet och fångenskap. En deltagare i samma studie 

beskrev fenomenet som en virvel som ständigt suger in en trots att en desperat försöker 

komma ut. Samtliga deltagare beskrev att de hellre undanhöll sina svårigheter än att belasta 

sina närstående och skydda dem från sina upplevelser, vilket i sin tur resulterade i 

förträngning av de smärtsamma känslorna. De upplevde att de inte kunde vända sig till någon 

vårdpersonal då de redan visste vad utfallet av mötet skulle bli, att känslorna och samtalet 

dokumenterades för att därefter bli hemskickad, vilket var långt ifrån målet med mötet. 

Deltagarna beskrev att de desperat kämpade för att skapa sig en förståelse kring vad det var 

som hände med dem och för att förhindra vidare utveckling av de negativa känslorna. Vid 

hembesök av vårdpersonal, tillfrågades inte deltagarna en enda gång gällande sitt mående 

eller hur de hanterat den omfattande transitionen, utan all uppmärksamhet riktades mot barnet, 

där amning var en central och känslig punkt. Deltagarna upplevde att vårdpersonalen hade 

kunnat upptäcka deras förlossningsdepressiva symtom om de hade varit mer utåtagerande 

med symtomen, men att det inte var lätt att dela med sig då de inte upplevde att 

vårdpersonalen var intresserad. De kände sig varken sedda eller bekräftade och inte som 

självständiga individer med egna tankar, känslor och behov utan som personer som måste 

tillfredsställa andras och barnets behov.  
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Andra deltagare beskrev att vägen tillbaka till att hitta sig själva har varit genom 

rådgivning. Att det varit underlättande för trycket i bröstet och att få prata med någon 

utomstående som inte dömde dem för hur de kände. Det bidrog till upplevelsen av stöd och 

förståelse varit värdefullt. Å andra sidan beskrev andra deltagare två övergripande hinder som 

kunde hindra dem från att söka hjälp (Ahmed et al., 2017). Det belystes att om deltagarna 

hade uppsökt sjukvård hade de ansetts vara “crazy”. Att omgivningen skulle tro att deltagarna 

var mentalt sjuka personer som får behandling för det. Vilket skulle bekräftas från 

vårdpersonalen som agerade dömande och inte tog dem och deras känslor på allvar.  

 

11.2.2. Familjerelationer och kulturella traditioner  

Många av deltagarna upplevde stora krav och förväntningar av sina svärmödrar. Deltagarna 

beskrev detta som ett stort problem, där svärmödrarna ställde höga krav på hur barnen skulle 

uppfostras. Gemensamt för deltagarna var att könet på barnen hade en påverkan på hur 

svärmödrarna kunde behandla dem (Edhborg et al., 2015; Ahmed et al., 2017; Gao et al., 

2010; Edhborg et al., 2005). De höga kraven som sattes på deltagarna, gav upphov till att de 

upplevde prestationsångest, stress samt oro över situationen. På grund av diverse kulturella 

traditioner och ekonomiska situationer, levde svärmödrarna i samma hus som deltagarna eller 

i närheten. Detta beskrevs vara en trygghet för en deltagare, att personen kunde ha sin familj, 

inklusive svärmodern till förfogande (Gao et al., 2010). Medan andra beskrev det som 

integritetskränkande då de i vissa fall blev utfrysta och våldsamt behandlade av svärmödrarna 

(Gao et al., 2010; Edhborg et al., 2015). De uppgav även att svärmödrarna tittade hotfullt på 

dem och att de kontinuerligt startade konflikter (Edhborg et al., 2015). I vissa fall, var hotet så 

omfattande att deltagarna låste in sig i sina rum vid hemkomsten av svärföräldrarna. En 

deltagare lämnade sin man under graviditeten på grund av misshandel av både mannen och 

svärföräldrarna.  

Deltagarna beskrev att männen hade ett stort inflytande på deras äktenskap och huruvida 

de fick söka hjälp för sin förlossningsdepression. Ett flertal åtskilliga deltagare beskrev att de 

levde i polygami där deras män var gifta med andra personer (Edhborg et al., 2015). 

Deltagarna upplevde att de inte blev tillräckligt bekräftade av mannen, vilket de upplevde 

försämrade deras förlossningsdepressiva symtom. På grund av männens dominans upplevde 

deltagarna att de inte kunde göra vad de själva ville. De fick exempelvis inte gå ut förrän 40 

dagar efter förlossningen, vilket härledde till suicidtankar och upplevelsen av en försämrad 

förlossningsdepression. Detsamma gällde sexuellt umgänge, som inte skulle ske på 40 dagar, 

men som kunde ske efter bara någon vecka då deltagarna ansåg var en synd att avböja sina 
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män. De flesta deltagarna uppgav att de kontinuerligt blev misshandlade av sina män. Några 

uppgav att de inte blev så påverkade av det, att våldet inte hade någon större betydelse. En 

annan deltagare angav att mannen kunde slå deltagaren men att han senare gick ut och 

lugnade ner sig. Däremot uppgav andra deltagare att våldet var värre. Vissa deltagare levde i 

polygami, och beskrev hur deras män kunde misshandla dem till följd av att männen inte 

klarade av deltagarnas närvaro.  

Å andra sidan upplevde deltagarna i en västerländsk studie, att relationen till partnern 

påverkades av faktorer såsom tidsbrist, dålig kommunikation, reducerad kroppslig och själslig 

beröring, missförstånd samt inskränkningen av tid för gemensamma intressen som utgjorde en 

stor del av deras vardag (Edhborg et al., 2005). Vilket i sin tur resulterade i fördjupning av de 

depressiva symtomen.  

 

12. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två olika diskussioner, en metoddiskussion samt en 

resultatdiskussion. Metoddiskussionen diskuterar huruvida metoden var adekvat, om 

databaserna, sökningarna samt artiklarna besvarade syftet. Resultatdiskussionen reflekterar 

över samt för en diskussion utifrån litteraturöversiktens resultat, där ytterligare vetenskapliga 

artiklar använts för att stärka fynden i resultatet. Resultatdiskussionen har diskuterats utifrån 

Leiningers transkulturella teori.  

 

12.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten hade som syfte att belysa upplevelsen av och identifiera faktorer som 

inverkar på förlossningsdepression hos personer om fött barn - i en västerländskt samt icke 

västerländsk kontext. Artiklarna som låg till grund för resultatet var kvalitativa vilket kan 

anses som en styrka, då kvalitativa artiklar ökar trovärdigheten vid beskrivningar av 

upplevelser (Wengström & Forsberg, 2017). Med hjälp av att författarna i litteraturöversikten 

tog del av subjektiva berättelser i de vetenskapliga artiklarna, kunde en fördelaktigare 

förståelse för deltagarnas upplevda livsvärld bildas. Då endast kvalitativa artiklar användes 

inför litteraturöversikten, kunde inte en generalisering genomföras, då upplevelser är 

subjektiva och individuella. Även för att kvalitativa artiklar är av tolkande gestalt. Om 

kvantitativa artiklar däremot hade applicerats på litteraturöversikten, hade en generalisering 

kunnat vara aktuell. Andra styrkor som identifierades var val av databaser då de var inriktade 

på vårdvetenskap, vilket var relevant för litteraturöversiktens syfte. Det preliminära syftet för 
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litteratöversikten, skulle enbart beröra skandinaviska länder och utgå från en västerländsk 

kontext. Av den anledningen kombinerades enbart vissa sökord med skandinaviska länder, 

vilket även ansågs vara en svaghet då läsaren kan vilseledas samt missförstå det 

bakomliggande skälet till sökordskombinationen. Däremot kunde det också ses som en styrka, 

då författarna dels valde att behålla artiklarna som identifierades med sökorden som berörde 

skandinaviska länder. Men också för att läsaren får följa hela datainsamlingsprocessen och 

stegvis se hur författarna gått tillväga för att få fram samtliga resultatartiklar. Motivering till 

att sökorden; attitudes och stigma of mental valdes, var för att författarna under 

sjuksköterskeutbildningen erhållit kurslitteratur som framhävt attityden och stigmans 

betydelse kring psykisk ohälsa. Val av sökord kan troligtvis ha påverkat sökresultatet i en viss 

riktning och relevanta artiklar kan ha missats. Om sökningen skulle genomföras på nytt, hade 

andra sökord ersatts.  Å andra sidan ansågs sökordet; First time mothers, som en styrka då 

författarna hade som intention att inkludera alla personer som föder barn, inte enbart 

omföderskor. 

Efter upptäckten av en artikel som berörde förlossningsdepression i Bangladesh, ansågs det 

vara av större intresse att bredda sökningen samt exkludera sökorden som berörde 

skandinaviska länder, i de följande sökningarna. Vilket istället genererade artiklar i olika 

länder, som då också berörde litteraturöversiktens syfte. Då Sveriges invånare färgas av 

diverse bakgrunder och kulturer, var det även av största betydelse att inte enbart rikta sig till 

personer i skandinaviska länder utan även inkludera andra länder. Framförallt eftersom 

sjuksköterskor runt om i hela landet kommer att möta patienter med olika bakgrunder och 

kulturer.  

Däremot kunde årsbegränsningen, vilket var mellan år 2005-2018, tolkas som en svaghet, 

då nyare forskning alltid i högre grad är mer aktuell och väsentlig. Anledningen till varför ett 

tidsspann på 13 år valdes, var på grund av en artikel som ansågs vara intressant och nyttig för 

syftet, vilket i slutändan även applicerades på resultatet. Därav fick samtliga databassökningar 

samma årsbegränsning. En förståelse för hur mycket som har hänt inom den 

medicinvetenskapliga forskningen på 13 år fanns, men upplevelser består och ansågs därav 

vara relevanta trots att det var så långt bakåt i tiden. En annan svaghet som identifierades var 

begräsningarna som gjordes i samband med databassökningarna, då vissa sökningar 

genererade många träffar. Av den orsaken läste författarna totalt 102 artiklar, vilket kunde ha 

förhindrats med hjälp av snävare sökord. Anledningen till att enbart elva artiklar valdes till 

resultatet var för att; de inte uppfyllde författarnas inklusionskriterier, var fallstudier, var 

review artiklar, var kvantitativa samt inte svarade på syftet. 
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Samarbetet upplevdes vara exemplariskt då författarna kompletterade varandra, hade olika 

styrkor och svagheter och kunde därav nyttja det bästa utifrån varandras förmågor. Den 

erfarenhet som gagnades under arbetets gång resulterade i angelägenheten av att belysa 

upplevelsen av och identifiera faktorer som inverkar på förlossningsdepression hos personer 

som fött barn- i en västerländsk samt icke västerländsk kontext. 

Resultatet kan sannolikt ha påverkats, dock utan några intentioner då detta var första gången 

författarna skrev en litteraturöversikt. Författarna var vaksamma för att utesluta tidigare 

erfarenheter av förlossningsdepression samt har förhållit sig kritiska under hela 

skrivprocessen. Med hjälp av den valda metoden vilket var en litteraturöversikt, blev syftet 

och problemformuleringen besvarade enligt författarnas mening.  

 

12.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Leiningers transkulturella omvårdnadsteori. I 

diskussionen tas det fasta på bland annat; isolering, förlusten av sig själv, migration, 

förlossningen samt sjuksköterskans roll. Som blivande sjuksköterskor har en uppfattning 

gällande skillnader mellan upplevelser av förlossningsdepression bildats, vilket har en 

betydande roll inför det kommande yrke. Det är lätt att glömma andras perspektiv och istället 

ha förutfattade meningar om vad patienten i fråga upplever. Faktum är att upplevelser är 

subjektiva och upplevs olika från individ till individ, däremot kan en alltid försöka bilda en 

förståelse för hur livsvärlden upplevs. 

Resultatet visade på att olika bidragande faktorer medverkade i uppkomsten och 

upplevelserna av de depressiva symtomen hos deltagarna. Där ursprung samt sociala 

förutsättningar hade en avgörande roll för hur förlossningsdepressionen upplevdes samt 

utvecklades hos deltagarna. Hos deltagare som beskrevs i västerländska studier observerades 

exempelvis att hörnstenarna i uppkomsten och utvecklingen av förlossningsdepressionen var 

beroende av yttre faktorer såsom; höga krav från omgivningen, förväntningar på sig själv, 

stigmatisering, fungerande amning och förlossningsförloppet. Medan det å andra sidan, hos de 

deltagare som inte hade ett västerländskt ursprung, orsakades av migration, kulturella 

traditioner, ekonomiska förutsättningar samt familjens påverkan. Samtliga faktorer gav utlopp 

för känslor av ensamhet, isolering, bristfällighet, förändrad självbild och misstro, som 

noterades hos de västerländska såväl som de icke västerländska deltagarna.  

Hos de deltagare som hade sitt ursprung i ett västerländskt land kunde upplevelsen av 

isolering exempelvis bero på att de själva isolerade sig från omgivningen, på grund av att 



 
 21 (47) 

 

amningen inte var välfungerande och därav inte mötte samhällets krav. I motsats till de icke 

västerländska deltagarna, där isoleringen baserades på diverse kulturella traditioner, som 

innebar att den nyförlösta föräldern inte fick lämna hemmet eller kommunicera med 

utomstående, bortsett från familj. Något som var gemensamt för både de västerländska såväl 

som för de icke västerländska deltagarna, var att isoleringen också kunde bero på bristande 

stöd i form av emotionellt, praktiskt samt professionellt stöd. Det iakttogs även att känslan av 

att ha förlorat sig själv i samband med förlossningen uppkom hos samtliga deltagare. Det 

yttrades genom att deltagarna upplevde att deras självbild och självförtroende påverkades till 

det negativa i samband med upplevelsen av att de förlorat sig själva. Lawler och Sinclair 

(2003) styrker att en nybliven förälder kan uppleva skadad självbild och sorg som är 

sammanvävd med kampen att acceptera den nya rollen som förälder. 

Det kan konstateras att känslorna och upplevelserna är lika, oberoende av vilka länder 

deltagarna härstammar från, men att det föreligger en skillnad i vad som ger upphov till 

upplevelserna. Såsom exempelvis: förväntningar på sig själva och därav känslan av 

misslyckande och isolering, jämfört med kulturella traditioner där den nyblivna föräldern 

isoleras från omvärlden på grund av kulturella traditioner. Personer med 

förlossningsdepression oavsett härkomst eller kultur, känner sig oftast ensamma, isolerade, 

stigmatiserade samt inte sedda eller bekräftade (Tobin & Di Napoli, 2018).  Av den 

anledningen är Leiningers teori viktig, då Leininger beskriver att sjuksköterskan bör inneha 

en kulturkompetens. Med hjälp av kulturkompetens kan sjuksköterskan använda det som ett 

hjälpmedel samt applicera det i omvårdnadsarbetet och därmed skapa en tillitsfull 

vårdrelation. Särskilt hos patienter med annan kultur, vilket leder till att sjuksköterskan lättare 

kan bilda en förståelse för patientens upplevda livsvärld (Leininger, 2010, refererad i Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012).   

 Det uppmärksammades däremot i litteraturöversikten, att personerna som migrerat från ett 

icke västerländskt land till ett västerländskt land, upplevde att det var svårt att adaptera sig till 

den nya livssituationen gällande, miljö och kulturella normer. Wittkowski, Patel och Fox 

(2017) bekräftar att personer som migrerat från ett icke västerländskt land till ett västerländskt 

land drabbas av multifaktoriella stressorer som följer en förlossning, vilket ökar deras 

mottaglighet för att drabbas av förlossningsdepression. Stressorerna innebär att det är ett nytt 

land de migrerat till, nytt språk, nya värderingar samt att de genomgår en förlossning. 

Transitionen blir då en dubbel transition då deltagarna dels har migrationen som transition, 

men även förlossningen. Leininger beskriver att människan inte kan ses skild från sin kultur 

då kulturen präglar personens livsvärld (Leininger, 2010, refererad i Wiklund Gustin & 
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Lindwall, 2012). Därav är det av största vikt att sjuksköterskor förstår och tar hänsyn till 

dessa utsatta personer. Hur kan sjuksköterskan då förstå samt ta hänsyn till dessa utsatt 

personer, som genomgår en dubbel transition? Leininger belyser vikten av att vårdpersonalen 

har viktig roll i att inkludera den kulturrelaterade omsorgen i patientens vård. Leininger 

beskriver vidare hur kulturkompetens hos sjuksköterskor är av stor angelägenhet då den 

medför att sjuksköterskan lättare kan förstå och identifiera hur patienten upplever hälsa och 

ohälsa utifrån sin kultur. Trots det visade resultatet i litteraturöversikten att samtliga deltagare 

upplevde vården bristfällig, då de kände stigma och varken fick sina känslor eller situation 

bekräftade samt kände mycket ångest och känslor av hopplöshet som vårdpersonalen inte 

beaktade. Detta bekräftar även Rubertsson et al. (2005) där brist på stöd var en av de mest 

omfattande faktorerna associerade till förlossningsdepression. I enlighet med Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan skyldigheter att ge lika vård för alla, inte 

vara fördomsfull samt arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt där adekvata 

omvårdnadsåtgärder vidtas för att upprätta hälsa hos alla individer. 

Förlossningen hade en omfattande påverkan på hur de västerländska personerna upplevde 

förlossningsdepressionen samt hur deras självbild upplevdes. Känslor som misslyckande, 

besvikelse och otillräcklighet upplevdes i samband med att förlossningen inte var i enlighet 

med deras plan. Kjerulff och Brubaker (2018) beskriver att personer som avslutat 

förlossningen med oplanerade kejsarsnitt var mer nedstämda, kände sig besvikna och 

misslyckade till skillnad från personer som fött sina barn genom en spontan vaginal 

förlossning. Detta bestyrks även i en annan studie, där förlossningen hade ett inflytande på 

personerna (Ekerdal, Georgakis, Kollia, Wikström, Högberg, Skalkidou, 2017). Det beskrivs 

att om förlossningen avslutades med kejsarsnitt eller vakuumextraktion (sugklocka), riskerade 

den nyblivna förlösta föräldern i större utsträckning, på grund av negativa 

förlossningsupplevelser, att drabbas av förlossningsdepression. Om personen tidigare haft 

depression och förlossningsrädsla, ökade det även frekvensen av elektiva kejsarsnitt. vilket 

däremot ledde till en positiv förlossningsupplevelse och därmed reducerades risken för 

förlossningsdepression.  

Sjuksköterskor som möter personer som upplever förlossningsdepression, oavsett vilka 

faktorer som utlöst tillståndet, möter också dennes livsvärld. Personer med 

förlossningsdepression kan sjuksköterskan möta på flera platser i vårdkedjan bland annat på 

neonatalavdelningar, kirurgavdelningar, inom primärvården samt på akutvårdsavdelningar. 

Med hjälp av Leiningers transkulturella teori, kan sjuksköterskan genom ett personcentrerat 

förhållningssätt, en etisk tankeförmåga samt kulturkompetens, förstå personens livsvärld 
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(Leininger, 2010, refererad i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Livsvärlden betecknar 

uppfattningar om världen, oss själva och andra människor. Till följd av det förstås världen 

utifrån personens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Utifrån litteraturöversiktens resultat, går det att konstatera att det råder en brist i 

identifieringen av förlossningsdepression, professionellt stöd samt kulturkompetens hos 

vårdpersonal. Forskningen som har legat till grund för resultatet har varit adekvat och i 

enlighet med annan forskning som inkluderats i diskussionen. Likheten kan dels bero på att en 

och samma författare har skrivit flertalet av artiklarna, som använts i litteraturöversiktens 

resultat, och som därav präglats av tidigare forskning. Likaså på grund av att 

förlossningsdepression till mestadels upplevs på liknande sätt.  

 

13. Kliniska implikationer  

Med hjälp av resultatet i litteraturöversikten kan upplevelser av förlossningsdepression bidra 

till en ökad förståelse för vad fenomenet innebär. Förlossningsdepression är ett tillstånd som 

drabbar ungefär 10-15 procent av personer som fött barn. Trots den stora omfattningen, råder 

det en stor kunskapsbrist om vad förlossningsdepression egentligen innebär och hur 

bemötandet av vårdpersonal bör vara. Samtidigt är det få utanför sjukvården som inte har den 

adekvata kunskapen och därav lever eller har levt, med förlossningsdepression utan att veta 

om det. Utifrån resultatet kan det konstateras att patienter med förlossningsdepression 

upplever misstro, stigmatisering, brist på stöd samt känslor som exempelvis; ensamhet, skam 

och självhat. Oavsett vilken bakgrund eller kultur personen har, visar resultatet på att 

förlossningsdepression upplevs i samtliga delar av världen. Eftersom förlossningsdepression 

är associerat som ett tabubelagt tillstånd, var författarnas budskap att även att uppmärksamma 

fenomenet så att allmänheten kan få en ökad förståelse för hur det upplevs. Inte minst för att 

personerna som själva upplever förlossningsdepression ska förstå att de inte är ensamma om 

det. Främst vill författarna uppmärksamma fenomenet för att sjuksköterskan som bemöter 

dessa utsatta personer ska vara utrustade med rätt kunskap för att ge en god omvårdnad. 

Sjuksköterskan kommer med sannolikhet att möta patienter med förlossningsdepression på 

flera platser i vårdkedjan, inte minst på kirurgiska avdelningar, neonatalavdelningar samt på 

akutvårdsavdelningar. Därav är det angeläget att sjuksköterskan i mötet med patienten inger 

ett förtroende, är lyhörd, respektfull samt inte har fördomar. Utöver det har resultatet påvisat 

att kulturkompetens är av stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till 

patienter med annan kultur och bakgrund. Författarna anser att sjuksköterskor bör i sin 
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utbildning få mer undervisning inom kulturkompetens, bemötande samt vilka typer av 

depression som faktiskt finns i vårt samhälle. För yrkesverksamma sjuksköterskor anses det 

vara lämpligt att kontinuerligt uppdatera sin kunskap via vetenskapliga studier gällande alla 

typer av depressioner, framförallt förlossningsdepression, då det är ett förekommande 

fenomen som inte uppmärksammas tillräckligt. Det är även av stor vikt att implementera 

kontinuerliga utbildningar om bemötande som inkluderar kulturkompetens. Ökat socialt stöd 

samt mer kunskap är nyckeln till att flera personer med förlossningsdepression uppsöker vård 

och tas på allvar.  

 

14. Förslag till fortsatt forskning  

Brister har identifierats gällande bemötandet gentemot personer med förlossningsdepression. 

Utifrån resultatet har bemötandet varit en omfattande faktor i hur personer upplever sin 

förlossningsdepression. Hur kommer det sig då att sjuksköterskor, trots en treårig 

grundutbildning där de fått kunskap inom bemötande, etik, livsåskådning, omvårdnad, 

medicintekniska färdigheter samt läkemedelshantering, fortfarande brister i mötet med 

patienter. Patienter med förlossningsdepression upplever än idag stigma, fördomar, brist på 

stöd samt att de inte tas på allvar av sjukvården. Fortsatt forskning är därav av stor nytta och 

intresse då det kan resultera i bättre förståelse för de utsatta patienterna samt en personlig 

utveckling för sjuksköterskan. Främst av allt kan det leda till mindre lidande hos patienterna. 

Förslag till fortsatt forskning är att studera vilka faktorer det är som påverkar sjuksköterskans 

sätt att bemöta patienter med förlossningsdepression. Även vad det är som gör att 

sjuksköterskan, trots sin adekvata kompetens, inte förmår att möta dessa utsatta patienter? 

Dessa frågor återstår att undersöka.  

 

15.Slutsats 

Förlossningsdepression förekommer i alla delar av världen, men har olika bidragande faktorer 

som medverkar i uppkomsten av de upplevda depressiva symtomen. Det har framkommit att 

personer från västerländska länder upplever förlossningsdepressionen utifrån faktorer som 

exempelvis; samhällets samt egna förväntningar på sig själv, amning och 

förlossningsförloppet. Detta till skillnad från icke västerländska personer, där upplevelsen av 

förlossningsdepression baseras utifrån socioekonomiska aspekter, kulturella traditioner samt 

familjens påverkan. Trots att det föreligger olika bidragande faktorer till hur 

förlossningsdepressionen upplevs, visar resultatet på att samtliga deltagare upplever samma 
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eller liknande känslor, oavsett geografisk plats eller kultur. Resultatet visar att 

förlossningsdepression är associerat med skam, krav, stigma, förväntan, misstro samt 

förlusten av sig själv. Upplevelsen av förlossningsdepression beskrivs vara en jobbig period 

som präglas av sorg, olycklighet och hopplöshetskänslor. Om sjuksköterskor besitter en 

kulturkompetens, inte är dömande, har en holistisk syn samt inkluderar familjen i vården, kan 

det bidra till att vårdpersonalen lättare kan iaktta varningssignaler samt förlossningsdepressiva 

symtom. Därmed ge en personcentrerad omvårdnad till patienter med förlossningsdepression 

där även familjen inkluderas.  
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Design: En kvalitativ driven blandad 
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som migrerat till Saskatoon mellan år 

2015-2016, och som antingen är 
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Datainsamling: Fenomenologisk 

metod 

 

Analys: Tematisk analys användes 

för att analysera data från 

fokusgruppen. 

Studien visar att hälften av deltagarna 

(6/12) har depressiva symtom, hälften 

av dem har ångestsymtom och att ⅙ har 

PTSD symtom. 3 olika teman 
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- Försvarsfaktorer för mental 

hälsa. 

- Barriärer till mentala 

hälsotjänster. 
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Bilszta, J., 

Ericksen, J.,  

Buist, A., 

Milgrom, J. 

Women’s 

experience of 

postnatal 

depression – 

beliefs and 

attitudes as 

barriers to 

care 

2010, 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelse av 

förlossningsdepre

ssion och vilket 

inflytande den har 

på kvinnornas 

syn, attityd och 

val av att söka 

hjälp. 

 

samt  

 

Undersöka hur 

vänner, familj och 

vårdpersonal kan 

underlätta 

hjälpsökande 

beteenden, hos 

kvinnorna.  

Design: En kvalitativ studie.  

 

Urval: 40 kvinnor som upplevde 

förlossningsdepression. 

 

Datainsamling: En 

fokusgruppsmetologi användes för 

att samla kvalitativa insikter i 

kvinnors perception av deras 

förlossningsdepressiva upplevelser. 

Mötena varade i 90 minuter och en 

frågeguide delades ut för att “hålla 

dem på rätt bana”. 

 

Analys: Tolkningsfenomenoloigsk 

analys användes för att analysera 

datan. 

 

I studien identifierade författarna åtta 

teman. Under varje tema beskriver 

författarna deltagarnas upplevelse av att 

leva med förlossningsdepression. 

- Förväntningar på moderskap. 

- inte kunna hantera samt rädsla 

och misslyckande. 

- dålig medvetenhet och tillgång, 

gällande mental hälsa. 

- Stigma och förnekelse 

- interpersonell support. 

- söka hjälp samt behandlings 

erfarenheter  

- Hantering av barn. 

- Förhållande till vårdpersonal. 
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Friberg, M., 
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“Struggling 
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postpartum 
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Scandinavian 

Journal of 

Public Health 

Utforska och 

förklara hur 
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med symtom på 

förlossningsdepre
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efter 

förlossningen 

upplevde första 
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Design: En grundad teori, en 

kvalitativ metod. 

 

Urval: 224 kvinnor 2 månader efter 

förlossningen valdes. 

 

Datainsamling: Intervjuer hölls 

hemma hos familjen, när barnen var 

67-125 dagar gamla. 

 

Analys:Data analyserades med hjälp 

av en  konstant jämförelsemetod?  

I studien framkommer det att deltagarna 

kämpar med livet gällande sig själva, 

med sin partner och med deras barn. 

 

 Deltagarna uttryckte att: -De förlorat 

sig själva. 

 

-Känt att ansvaret de haft över sina barn, 

varit överväldigande.  

 

- Kämpar med känslan av övergivenhet. 

 

- Känt sig oroliga och haft 

amningsproblem. 

 

 

Edhborg, M., 

Nasreen, E, 

H., & Nahar 

Kabir, Z. 

“I can’t stop 

worrying 

about 

everything”- 

2015, Sweden, 

International 

Journal of 

Qualitative 

Förklara 

upplevelser samt 

oro som 

bengaliska 

Design: En kvalitativ studie som är 

en del av en Longitudinell 

kohortstudie. 

 

Studien visar att problematiska 

familjerelationer, där familjevåld samt 

våld från partnern inkluderas, påverkade 

mödrarnas mentala hälsa. Mödrarna och 
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Experiences 

of rural 

Bangladeshi 

women 

during the 

first 

postpartum 

months 

Studies on 

Health and 

Well-being 

mödrar, boendes 

på landsbygden i 

Bangladesh, 

upplever symtom 

på 

förlossningsdepre

ssion. 

Urval: Deltagarna valdes utifrån ett 

stickprov av mammor som 

identifierade sig med depressiva 

symtom 2-3 månader efter 

förlossningen, samt hade ett resultat 

på 10 eller högre på EPDS skalan.  

 

Datainsamling: Narrativa intervjuer 

som varade i ungefär 2 h med varje 

deltagare i respektives hem.  

 

Analys: Analysen gjordes genom en 

induktiv innehållsanalys.  

deras familjer levde på 

existensminimum och de uttryckte 

rädsla och oro för deras instabila 

situation gällande ekonomiska 

svårigheter samt hälsoproblem. De 

kände sig även ledsna för att inte kunna 

sina barn möjligheten till en bra start i 

livet och ledsna över att de inte alltid 

kunde följa de traditionella normerna 

relaterade till barnafödande.  

 

Resultatet delades in i 3 följande teman: 

- Familjedynamik 

- Att leva på existensminimum 

- Rollen av den kulturella 

kontexten efter barnafödande. 

Frankhouser, 

T L., & 

Defenbaugh, 

L. N. 

An 

Autoethnogra

phic 

Examination 

of 

2017, USA, 

Annals of 

Family 

Medicine 

Författaren 

utforskar: 

-Barriärer för att 

söka vård för 

Design: En autoetnografisk 

undersökning. 

 

Urval: Författaren i studien skriver 

om sig själv.  

I denna studie har författaren presenterat 

resultatet genom att beskriva sina 

känslor i berättarform. Författaren har 

delat upp resultatet i fyra olika teman. 

Under varje tema framkommer olika 



 
 

40 (47) 
 

 

Postpartum 

Depression  

förlossningsdepre

ssion 

-Behovet av ökad 

psykiskt stöd 

genom att 

använda 

mätinstrument 

-Vilken påverkan 

stigmatisering 

kring 

förlossningsdepre

ssion har på 

patienten och 

dennes vård.  

 

Med hjälp av 

ovanstående vill 

författaren få fram 

hur 

förlossningsdepre

ssionen upplevs.   

 

Datainsamling: Författaren samlade 

in data genom att beskriva dennes 

egna upplevelse.  

Analys: Författaren skrev en 

reflektion inför analysen, detta 

gjordes genom att besvara frågor, för 

att lättare förstå författarens identitet 

inom sociala konstruktioner av 

förlossningsdepression. 

känslor som författaren upplevt under 

sin förlossningsdepression. Känslor 

som; skuld misslycka, skam och stigma. 
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Gao, L-L., 

Wai-chi 

Chan, S., 

You, L., & 

Li, X.  

Experiences 

of 

postpartum 

depression 

among first-

time mothers 

in mainland 

China 

2010, China, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att beskriva 

upplevelsen av 

förlossningsdepre

ssion hos 

förstföderskor i 

Kina.  

Design: En kvalitativ design med ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt. 

 

Urval: 15 förstföderskor över 18 år, 

6-8 veckor efter förlossningen samt 

att förlossningen skett utan några 

komplikationer med 13 poäng eller 

över på EPDS skalan.  

 

Datainsamling: Fördjupade 

semistrukturerade intervjuer där 

mammorna fick berätta om sin 

upplevda förlossningsdepression.  

 

Analys: Den samlade datan lästes 

igenom ett flertal gånger och 

I denna studie har författaren identifierat 

tre olika teman som beskriver 

deltagarnas upplevelser att ha 

förlossningsdepression.  

 

- Känner sig dränerad. 

- Uppfattar sig själv som ett 

misslyckande. 

- Dissonans. 
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analyserades ur ett fenomenologiskt 

perspektiv.  

Gardner, P. 

L., Bunton, 

P., Edge, D., 

& 

Wittkowski, 

A.  

The 

experience of 

postnatal 

depression in 

West African 

mothers 

living in the 

United 

Kingdom: A 

qualitative 

study 

2013, United 

Kingdom, 

Midwifery  

Att undersöka de 

levda 

upplevelserna av 

förlossningsdepre

ssion hos 

västafrikanska 

mödrar boendes i 

Storbritannien. 

Design: En kvalitativ design. 

 

Urval: Sex västafrikanska mödrar i 

åldrarna mellan 22 till 36 år. Varav 

tre var födda i Ghana och tre födda i 

Nigeria.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer antingen i deltagarnas hem 

eller ett socialt område som de själva 

valt.  

 

Analys: Beskrivande 

fenomenologisk analys användes för 

att undersöka och analysera den 

insamlade datan. 

Studien resulterade i 5 olika teman vilka 

var följande: 

- Att konceptualisera 

förlossningsdepression. 

- Isolering. 

- Identitetsförlust. 

- Problematik kring tillit. 

- Relationer som en skyddande 

faktor.  

Kvinnorna upplevde symtom på 

förlossningsdepression men de ansåg 

inte det vara en sjukdom. Från deras 

perspektiv resulterade 

förlossningsdepression och ångest av 

social stress. De framhävde även att 

deras kulturella bakgrund försvårade 

avslöjandet av deras depressiva känslor 

vilket hade en negativ inverkan på deras 

hjälpsökande beteende. 
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Haga, S. M., 

Lynne, A., 

Slinning, K., 

& Kraft, P. 

A qualitative 

study of 

depressive 

symptoms 

and well-

being among 

first-time 

mothers 

2012, Norway, 

Scandinavian 

Journal  

Få insikt om 

varför vissa 

kvinnor finner 

transitionen av att 

bli en mamma så 

emotionellt 

påfrestande att de 

upplever en 

depressiv tillvaro.  

Design: En kvalitativ studie 

 

Urval: 12 förstföderskor 

rekryterades genom att ha hört av sig 

efter att ha sett en poster om studien 

hos sina barnavårdscentraler.  

 

Datainsamling: Semistrukturerad, 

grundliga och inspelade intervjuer 

med öppna frågor samt följdfrågor 

för att få ett brett och nyanserat svar.  

 

Analys: Tematisk analysmetod 

användes, för att identifiera, 

rapportera och analysera mönster 

samt teman inom den samlade datan. 

Studien påvisar att barnafödande är en 

enorm och omtumlande transition i 

livet. Vissa får depressiva symtom 

medan andra inte får det. Tre teman 

genomsyrade resultatet och var följande: 

- Personligt tillvägagångssätt - 

“kontrollerad” vs. “avslappnad”. 

- Socialt stöd. 

- Amning. 

 

Hanan, J.  Older 

mothers’ 

experiences 

2016, United 

Kingdom, 

British Journal 

of Midwifery  

Att undersöka de 

levda 

upplevelserna av 

förlossningsdepre

Design: En tolkande fenomenologisk 

analys. 

 

Författarna i denna studie har delat upp 

resultatet i fem olika teman, där varje 

tema beskriver hur deltagarna känner. 

Under varje tema har författarna citerat 



 
 

44 (47) 
 

 

of postnatal 

depression  

ssion hos äldre 

förstföderskor. 

Urval: Förstföderskor där 

förlossningen skedde när de var 30 

fyllda år eller äldre.  

 

Datainsamling: 4 kvinnor som fick 

sitt första barn mellan 30-35 års ålder 

blev intervjuade vid två olika 

tillfällen där det gått 4-6 månader 

mellan båda tillfällena.  

 

Analys: Samtliga intervjuer 

analyserades genom en tolkande 

fenomenologisk analys. 

deltagarnas ord samt känslor för att 

lättare ha förståelse över hur deltagarna 

har det under förlossningsdepressionen.  

- Strävan efter att bli en perfekt 

mamma 

- Känna sig misslyckad 

- Omgivningens skuldbeläggning 

- Känna sig fast och överväldigad 

- Blir vilsen 

Lam, E., 

Wittkowski, 

A. & Fox, J. 

R. E. 

A qualitative 

study of the 

postpartum 

experience of 

Chinese 

women 

2012, United 

Kingdom, 

Journal of 

Reproductive 

and Infant 

Psychology  

Att undersöka 

upplevelser efter 

förlossningen hos 

kvinnor med 

kinesiskt ursprung 

boendes i 

Manchester, 

Design: En kvalitativ studie med 

grundad teori.  

 

Urval: 8 mödrar som inom de 

senaste 12 månaderna hade fött barn, 

rekryterades. 

 

Resultatet av studien framhäver att två 

huvudsakliga teman av ångest 

identifierades och var följande: isolering 

och konflikt. Mödrarnas föredragna 

språk att prata på samt kulturella normer 

beslutade utsträckningen samt ursprung 

av deras ångest. Samtliga mödrar 
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living in 

England 

England. Samt 

faktorerna som 

bidrog till deras 

känslor och 

tankar.  

Datainsamling: EPDS skalan 

användes för att beskriva deltagarnas 

välmående samt efterbördshumör. 

Samt två pilotintervjuer hölls med 

öppna och breda formulerade frågor. 

 

Analys: En grundad teori analys 

användes där samtliga steg som ingår 

i analysen vidtogs. 

upplevde till viss grad isolering under 

den första tiden efter förlossningen, 

särskilt när de kände att de inte fick stöd 

från lokala services och 

familjemedlemmar. De kinesisktalande 

mödrarna kände sig mer isolerade 

jämfört med de tvåspråkiga mödrarna 

som beskrev en konflikt som anknöts till 

kulturella skillnader mellan deras peers 

såväl som rollen deras svärmödrar hade 

och traditionella kulturella utövningar. 

Dessutom var avsaknaden av en stark 

föräldraskapsmodell en medlingsfaktor  

Scharp, K, 

M., & 

Thomas, L, J.  

“What would 

a Loving 

Mom Do 

Today?”: 

Exploring the 

Meaning of 

Motherhood 

2017, USA, 

Journal of 

family 

communication 

Beskriver mödrars 

upplevelse av 

förlossningsdepre

ssion.  

Design: Relationell dialektisk teori.  

 

Urval: Författarna samlade in data 

från 55 olika berättelser tagna från 

internet. 

 

Författarna kategoriserade resultatet i 

två kategorier, 

 

Första kategorin: diskurs av 

självuppoffrande lyckliga mammor. 

Denna kategori har tre teman varav 
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in Stories of 

Prenatal and 

Postpartum 

Depression  

Datainsamling: Berättelserna 

hittades från 2 stycken olika 

webbsidor där sökorden som 

användes på båda var följande: 

“postpartum stories” och valdes om 

det som berättades var skrivet av 

personen som själv upplevt 

upplevelserna samt misstänkte 

förlossningsdepression.  

 

Analys: En kontrapunkt analys 

applicerades på den insamlade datan.  

första är: självuppoffring, positiva 

känslor och omedelbar kärlek.  

 

Andra kategorin: diskurs av mödrar som 

hela människor. Som har tre teman: 

mamma är viktiga individer också, 

mödrar har en variation av erfarenheter 

och känslor och mödrar har kapaciteten 

att uppträda samt växa i sina roller som 

mödrar.  

 

 


