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Syfte: 

Postpartumdepression (PPD) är en depression som debuterar efter 

förlossningen och kan drabba både män och kvinnor i all ålder och i all 

kultur. Postpartumdepressionen för med sig särskilda risker som kan 

innebära allvarliga konsekvenser för familjer. Forskning om PPD fokuserar 

i huvudsak på mödrars upplevelser och påverkan på barnet och familjen. 

Medan fäderna upplevelser har saknats. PPD kan drabba fäderna i lika stor 

utsträckning som mödrar men fortfarande ett dolt problem. 

Syfte var att belysa föräldrarnas upplevelser av postpartumdepression.  

 

Metod:  En litteraturöversikt utfördes med tio kvalitativa studier om föräldrarnas 

upplevelser av PPD. Artiklarnas olika tema identifierades, jämfördes, 

analyserades för att sedan kategoriseras i de slutgiltiga teman som 

presenterades i detta arbete. 

Resultat:  Tre huvudteman redovisades: Postpartumdepressionens inverkan på det 

känslomässiga livet och självbilden, Postpartumdepressionens inverkan på 

attityder och sist Postpartumdepressionens inverkan på förmågan att söka 

stöd. 

Diskussion:                   Föräldrarna upplever att postpartumdepression har stor inverkan i deras liv. 

Sjukdomens okunskap och stigma hindrar de att söka stöd. Fäderna 

upplever att de nonchaleras. Allmänsjukvårdspersonal bör söka sig 

kunskapen om vilken inverkan postpartumdepression har på föräldrars liv 

och hur föräldrarna upplever postpartumdepression. Detta skulle bidra till 

att bemötande förbättras som i sin tur skulle leda till att mer föräldrar söker 

vård för postpartumdepression 

Nyckelord: Postpartumdepression, postnatal depression, familj, fäder, mödrar, 

livserfarenhet, mödrarnas erfarenheter, fädernas erfarenhet. 



 
 

 
 

 

   
 

 

Abstract 

 

Background: Postpartum depression (PPD) is a depression that debuts after childbirth 

and can affect both men and women of all ages and in all cultures. 

Postpartum depression brings with it particular risks that can have serious 

consequences for families. Research on postpartum depression mainly 

focuses on maternal experiences and the influence on the child and the 

family while researches on father`s experiences have been lacking. 

Postpartum depression can affect fathers to the same extent as mothers but 

still a hidden problem. 

Aim:  The aim was to highlight parents´ experiences of postpartum depression. 

Method:  
A literature review was conducted with ten qualitative studies of the 

parents' experiences of postpartum depression. The different topics were 

identified, compared, analyzed and then categorized into the final themes 

presented in this paper. 

Results: Three main themes were reported: Postpartum depression impact on 

emotional life and self-image, Postpartum depression impact on attitudes 

and last Postpartum depression impact on the ability to seek support. 

Discussion: Postpartum depression has a major impact on parents’ lives. The lack of 

knowledge on the disease and the stigma upon it prevents parents from 

seeking support. Fathers rapports that they are left by side. General 

healthcare professionals should seek knowledge about the effect of 

postpartum depression on parents' lives and how they themselves 

experience the disease. This would help improve treatment, which would 

in turn lead to more parents seek help for postpartum depression. 

Keywords: Postpartum depression, postnatal depression, family, father, mother, lives 

experiences, mothers experience, fathers experience. 
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1 Inledning 

Under vår primärvårdens verksamhetsförlagda utbildning placeras vi bland annat i 

primärvården, där kom vi i kontakt med nyförlösta kvinnor och omföderskor samt fäder som 

drabbas av depression i samband med förlossningen från olika åldrar, kulturer, 

grupptillhörighet och bakgrunder. Dessa personer sökte sig till primärvården för olika fysiska 

åkommor men frågan om deras psykiska mående ställdes aldrig. På grund av detta förblir 

många mödrar och fäder sjuka och får ingen behandling för depressionen vilket kan leda till 

att tillståndet förvärras ytterligare. Föräldrarna och deras familjer bär på stora bördor eftersom 

hela deras liv förändras och påverkas under en depression. Depression bär med sig stora 

konsekvenser för föräldrarna, deras familjer och även för samhället. Med detta arbete vill vi 

beskriva föräldrarnas upplevelser av depression efter förlossningen och vilken inverkan 

sjukdom har på deras liv. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Postpartum och dess psykiska störningar 

Enligt Nationell Encyklopedi kommer ordet “postpartum” från det latinska ordet “post” och 

“partum” som betyder perioden efter förlossningen eller i direkt anslutning till 

förlossning(http://www.ne.se). Enligt Wickberg och Hwang (2003) är förlossningen 

vanligtvis en glädjefylld händelse som är associerad med hopp och lycka för framtiden för 

föräldrarna i alla kulturer och de flesta kvinnor psykisk bra under postpartum. Postpartum kan 

dock vara den period som är förknippad med intensiva fysiska och känslomässiga 

förändringar som leder till ångest och psykiska störningar.  

Det finns tre typer av postpartum psykiska störningar: "baby blues" och 

postpartumdepression (PPD) samt postpartum psykos." Baby blues" är en mildare form av 

depression som drabbar mellan 60 - 80 procent av kvinnor. Den exakta orsaken till "baby 

blues" är ännu inte känd, men olika faktorer som hormonella förändringar, sociokulturella 

faktorer, ekonomiska förhållanden och förhållandekonflikter har visat sig vara förknippade 

med den. Störningen kan börja vanligtvis 1 till 3 dagar efter förlossningen och kännetecknas 

av plötsliga humörsvängningar, irritabilitet och otålighet, sömnbrist, gråtmildhet, ångest, 

ensamhetskänsla och eufori (Manjunath, Venkatesh & Rajanna, 2011). Enligt Wesserman 

(2000) bör dessa symtom minska eller upphöra en vecka efter förlossningen, dock kan de 

kvarstå upp till tio dagar. Enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorders [DSM- 
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V], är det viktigt att följa upp och ge stöd under “baby blues” eftersom om tillståndet kvarstår 

efter 10 dagar så övergår det till postpartumdepression (American Psychiatric Association 

[APA], 2013). 

Postpartumpsykos är den allvarligaste postpartum psykiska störningar med en prevalens 

hos befolkningen på 0,1% (Veerle et al, 2015). Postpartumpsykos är en allvarlig, potentiellt 

livshotande sjukdom under den akuta fasen, dock är prognosen anmärkningsvärt optimistisk: 

nästan alla individer har en fullständig återhämtning och blir symtomfria inom 6 månader. 

Postpartumpsykos förekommer oftast hos förstföderskor kvinnor utan en psykiatrisk historia 

och debuterar generellt akut inom 4 veckor efter förlossningen. Postpartumpsykos yttrar sig i 

form av akut mani, depression eller blandning av dessa båda tillstånd samt psykotiska 

symtom. Postpartumpsykos är också känt för sin deliriumliknande karaktär. Kvinnor med 

postpartumpsykos uppvisar ofta atypiska kognitiva symtom som desorientering, svårt att 

känna igen människor, overklighetskänsla och personlighetsförändringar. Detta arbete 

fokuserar i första hand på postpartumdepression. 

 

2. 2 Postpartumdepression 

Postpartumdepression är en av de vanligaste icke obstetriska komplikationerna i samband 

med barnafödande (Silverman, Reichenberg, Lichtenstein & Sandin, 2018). Tillståndet 

drabbar kvinnor och även män i alla åldrar, kulturer och sociala bakgrunder i såväl låginkomst 

som höginkomstländer. Postpartumdepressionens prevalens bland kvinnor i höginkomstländer 

är 10 procent och i låginkomstländer 20 procent (Gelaye, Rondon, Araya & Williams, 2016; 

World Health Organisation [WHO], 2018). Hos fäder varierar prevalensen mellan 4 till 25 

procent (Musser, Ahmed, Foli & Coddington, 2013; Dunford & Granger, 2017). 

Enligt DSM-V hör postpartumdepression till diagnosen “egentlig depression” (APA, 

2013). Vad som dock skiljer en postpartumdepression från en vanlig depression är det att 

denna typ av depression debuterar efter förlossningen (Silverman et al. 2018). 

Postpartumdepressionens debut-tid varierar i litteraturen: enligt DSM-V debuterar sjukdomen 

inom fyra veckor efter förlossningen (APA, 2013). Skoog, Hallström och Bergren (2017) 

anger att debut inträffar mellan sex till åtta veckor efter förlossningen. Enligt Silverman et al. 

(2018) kan debuten inträffa sex månader efter förlossningen. Den senaste forskningen visar 

att sjukdomen kan debutera upp till ett år efter förlossningen (Musser et al., 2013; Leung, 

Letourneau, Giesbecht, Ntanda & Heart, 2017). 

Postpartumdepression yttrar sig i form av nedstämdhet, känslan av hopplöshet, minskad 

energi, fatigue, sömnstörningar, skuldkänslor, värdelöshet, ambivalens, aptitförändring, apati, 
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psykomotorisk agitation, koncentrationssvårigheter och suicidala tankar (Gross & Marcussen, 

2017; Leung, et al., 2017). Suicidala tankar är postpartumdepressionens allvarligaste symtom 

och den sjunde ledande dödsorsaken hos kvinnor med PPD (Sit et al., 2015). Suicid 

förekommer hos deprimerade fäder enligt en amerikansk studie utförd av Quevedo et al. 

(2011). I denna studie framgick att postpartumdeprimerade fäder löpte tjugo gånger större risk 

att begå självmord, jämfört med icke deprimerade fäder. I Cantwell et al. (2011) fann 

författarna att 59 procent av kvinnor som begått suicid gjorde det under inverkan av en 

allvarlig depression eller psykos. Vidare anser författarna att dessa deprimerade kvinnor 

använde mer våldsamma suicidmetoder jämfört med icke deprimerade kvinnor.  

Det finns flera olika faktorer som bidrar till att postpartumdepression utvecklas hos 

kvinnor. Dessa faktorer är: kvinnors ökade sårbarhet för sjukdomen (Wickberg & Hwang 

2003); depressions anamnes före förlossningen, kvinnors ålder högre än 35år och 

graviditetsdiabetes (Silverman et al., 2018); att vara invandrarmoder (Skoog et al. 2017); att 

vara omföderska (Wickberg & Hwang, 2003). Samkönade parrelationer var också en 

riskfaktor enligt Steele, Ross, Epstein, Strike & Goldfinger (2008). Förklaring till detta är att 

homosexuella och bisexuella genomgår föräldraskap i en social kontext som är präglad med 

unika riskfaktorer för postpartumdepression. Fisher, Kopelman och O´Hara (2012) anser i sin 

studie att det finns en ökande evidens vilket föreslår att depression hos fäderna beror dels 

depression hos mödrarna mödrarnas och dels på negativa barn beteende under 

postpartumperiod. Kim och Swain (2007) samt Melrose (2010) påstår i sin studie att 

hormonvariationer hos fäderna kan förklara postpartumdepression, dock är kunskapen om 

detta fortfarande bristfällig.    

Forskning inom området postpartumdepression har historiskt fokuserat antingen på 

mödrarnas upplevelse av postpartumdepression eller dess inverkan på barnets utveckling. 

Denna forskning har varit till stor nytta för omvårdnad av individer och familjer, eftersom den 

påvisat att postpartumdepression bidrog till mödrarnas ogynnsamma attityder och bristande 

omvårdnad mot barnet. Dock det som framkommit i de senaste forskningsrönen är att även 

fäderna kan drabbas av PPD i samma utsträckning som mödrar (Musser et al. 2013). 

Forskarnas uppmärksamhet har nu även börjat riktas mot fädernas upplevelse av 

postpartumdepression och dess inflytande på familjen. Trots det, fortsätter 

postpartumdepression hos fäder att utgöra ett kliniskt signifikant problem som förblir outredd, 

underdiagnosticerad och obehandlad (Leung et al. (2017). 

I Frankbouser & Defenbaugh (2017) framgick att PPD:s underdiagnostisering berodde dels 

på brist på screening, dels på grund av att föräldrarna döljer sjukdomens symtom från 
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omgivningen. Beteendet hos föräldrarna beror på det stigma som finns kring psykiatriska 

sjukdomar i samhället. Inom ramen för PPD har stigmat sin grund i den sociala 

konstruktionen att kvinnor är supermödrar och klarar det intensiva moderskapet. Intensivt 

moderskap är tron på att mödrarna klarar att ge barnet vård och omsorg kontinuerligt utan att 

behöva hjälp av någon. Detta stigma gör att föräldrar som lider av PPD inte vågar berätta om 

sitt tillstånd, vilket medför att sjukdomen inte upptäcks i tid. 

 

2.3 Diagnostisering 

Edinburgh Postnatal Depression’s Scale (EPDS) är ett enkelt självskattningsformulär som 

används inom hälso- och sjukvård i hela världen för screening av postpartumdepression hos 

mödrar och fäder (WHO, 2008). Formuläret är ett enkelt verktyg som kan användas av alla 

yrkeskategorier både inom primär och specialistvård. Det krävs dock att personalen som 

använder EPDS har god kunskap kring dess tillämpning (Kendall-Tackett,2005). I en studie 

av Fisher, Kopelman och O`Hara (2012) framgår att EPDS påvisades vara ett pålitligt 

mätinstrument för att mäta depression hos fäderna dock är screening av fäderna begränsad 

eftersom de har minimala kontakter med mödravårdscentraler. För att upptäcka depression 

hos frånvarande fäder kan en partnerversion av Edinburgh Postnatal Depression’s Scale 

(EPDS-P) användas. Mödrarna fyller i själva i EPDS-P vilket kan leda till att fäderna 

depression upptäcks. 

I en studie av Ramchandani, Stein, Evans och O’Connor (2005) framgår att EPDS bör 

användas åtta veckor efter förlossningen. Enligt Wickberg och Hwang (2003) är detta det 

lämpligaste intervallet för applicering av EPDS, eftersom föräldrarna är fullt upptagna innan 

med omställningen till det nya föräldralivet. Om EPDS används under denna stressfyllda 

period kan det förekomma svar som inte är relevanta för diagnosticeringen. 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], (2014) består EPDS 

av tio påståenden med fyra svarsalternativ (se bilaga 1). Individer som uppnår 13 poäng 

uppfyller kriterierna för fastställande av diagnosen postpartumdepression. Dock 

rekommenderar socialstyrelsen att vårdpersonalen ska komplettera bedömningen med ett 

samtal. Om EPDS svar stämmer överens med patientens egna berättelse ska ytterligare en 

klinisk bedömning utföras av en läkare för att fastställa diagnosen. Enligt Skärsäter (2010) är 

det viktigt att postpartumdepression identifieras tidigt eftersom en tidig diagnos förhindrar att 

patienten drabbas av allvarliga psykiska tillstånd så som psykoser och suicid. 
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2.4 Behandling 

Syftet med postpartumdepressionsbehandling är att bli fri från depressionssymtom för att 

kunna fungera i ett normalt liv (Allgulander, 2014). Postpartumdepressions behandling sker 

lika som behandlingen vid egentlig depression. Det används samma sorts läkemedel och 

psykologiska terapier (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 

2018). Enligt Haxton, Kelley, Young och Cantwell (2016) ska läkemedelsbehandlingen, om 

den inte ger önskad terapeutisk effekt, kompletteras med Electroconvulsive therapy (ECT). 

Enligt Allgullander (2014) sker läkemedelsbehandlingen genom antidepressiva mediciner 

som SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) och tricykliska antidepressiva. Sertralin 

är ett exempel på SSRI-preparat som med fördel används vid PPD behandlingen eftersom den 

inte påverkar barnet vid amning. Olika kontrollstudier har dessutom påvisat att SSRI har gett 

önskad behandlingseffekt för merparten patienter. 

Den effektivaste psykologiska behandlingen mot PPD är enligt Wickberg och Hwang 

(2003): stödsamtal, interpersonell psykoterapi (IPT) samt kognitive beteendeterapi (KBT). 

Syftet med stödsamtal är att uppmuntra individer som lider av depression att prata om sina 

egna behov; behandlingen hjälper dessa individer att återfå sitt egenvärde och skapa möjlighet 

att återfå patientens förlorade identitet. Vidare ger stödsamtalet möjlighet till vårdpersonalen 

att få en djupare förståelse för patientens situation. 

IPT är en strukturerad form av psykoterapi som bygger på att individen ska inse hur 

mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress (SBU, 2014). KBT är en form av 

psykoterapi i vilken individen tillsammans med en KBT-terapeut tränar hur man förändrar 

sina tankar och beteenden, vilket i sin tur skapar färdigheter som hjälper individen att hantera 

stress och ångestfyllda situationer i det vardagliga livet. Stödsamtal, IPT och KBT har gett 

beprövad god effekt vid behandling av lindrig eller medelsvår depression efter förlossning. 

Vidare är det viktigt att psykosocialt stöd ges i form av till exempel hembesök av 

sjuksköterskan och lekmannabaserat telefonstöd. Dessa båda insatser bör appliceras i slutet av 

graviditet, eller inom sex veckor efter förlossningen, för att stödja föräldrarna och deras 

familjer. 

 

2.5 Familj och dess livsvärld 

Begreppet familj definieras som en enhet byggd av människor som är tillsammans, har starka 

emotionellt band och har inflytande i varandras liv (Wright, Watson & Bell, 1996). Enligt 

Svensksjuksköterskeförening [SSF], 2015) är kärnfamilj den traditionella definitionen av 

familj. Familj beskrivs här som en enhet som består av man och kvinna förenade genom 
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äktenskapet och som lever i samma hushåll med biologiska eller adopterade barn. I dagens 

samhälle utgörs familjen av en självdefinierad grupp av personer som inte är obligatoriskt 

förbundna genom blodsband eller lag men som ändå identifierar och känner sig som en familj. 

Denna definitionen av familj innehåller olika typer av familjekonstellationer såsom 

kärnfamilj, samkönade familjer och ensamstående föräldrar. Det är relativt vanligt att 

sjuksköterskorna möter dessa olika familjekonstellationer i primärvården i dagens samhälle. 

Individerna som finns i en familj har egna upplevda livserfarenheter (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Dessa erfarenheter påverkar och påverkas av allt som finns runt om kring 

personen, som i sin tur påverkar familjens livssituation. Livssituation jämförs här med 

begreppet livsvärld. Livsvärlden förklaras som individens egna upplevda erfarenheter av sig 

själv och hur denne tolkar omgivningen. Det är genom livsvärlden som personer försöker 

komma närmare sig själv och sin omgivning. Vidare påstår Dahlberg och Segesten (2010) att 

livsvärld är grunden i vilken individen förstår sin hälsa, hur de lider och hur de tillfredsställs. 

Det är därför viktigt att ha livsvärlden som premissen i vårdvetenskaplig omvårdnad eftersom 

denna tar hänsyn till allt som människor erfar i sin vardag. Kristoffersen (2005) hävdar att när 

individen förlorar kontroll över sin livsvärld så påverkas dess självförtroende och självrespekt 

negativt.  

Ternested och Norberg (2009) skriver att familjen utvecklas kontinuerligt och med dess 

utveckling kommer roller och rutiner vanligtvis att förändras. Dessa rollförändringar och 

rutiner skapar svårigheter kring föräldrarnas sätt att leva sin vardag, vilket i sin tur kan leda 

till obalans i den familjära livsföringen. Förändringarna i rollen och förluster av de saker som 

har funnits kan bidra till psykiska obalans. Människor upplever svårigheter på olika sätt och 

deras sätt att hantera dem är mycket beroende av de inre resurser som varje individ har och av 

de personer som finns omkring den. Dahlberg och Segesten (2010) påpekar att “levnaden med 

andra i familjen har visat sig vara en av de mest inflytelserika faktorer som bidrar till 

härkomst av psykiska ohälsa hos individerna i en familj” (s.138). 

 

2.6 Sjuksköterskans ansvarområden 

International Council of Nurses (ICN) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden som följande: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till individen, familjen och allmänheten samt 

samordna sitt arbete med närstående (ICN, 2014). För att vårda familjer behöver 

sjuksköterskan ha kunskap om familjefokuserad omvårdnad, vilket innebär att sjuksköterskan 

ska ställa familjemedlemmens upplevelse av sjukdom och lidande i centrum. 
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Familjefokuserad omvårdnad kan delas in i familjerelaterad omvårdnad respektive 

familjecentrerad omvårdnad; där de båda även kompletterar varandra (Svenska 

sjuksköterskeförening [SSF], 2015). 

Familjerelaterad omvårdnad handlar om att sätta patienten i centrum och samtidigt ta 

hänsyn till patientens familjemedlemmar. I familjecentrerad omvårdnad uppfattas 

familjemedlemmarna som en enhet. Svensk sjuksköterskeförening föreslår att familjecentrerat 

förhållningsätt ska ha en viktig plats inom vård och omsorg (SSF, 2015). Ett familjecentrerat 

förhållningsätt ska ha sitt fokus på samspelet och förhållandet mellan familjemedlemmar 

eftersom förändring i detta samspelet kommer att påverka familjesystemet i sin helhet 

(Benzein, Hagberg och Saveman, 2017). 

Omvårdnad till personer som drabbas av postpartumdepressionen syftar till att ge dessa 

individer en möjlighet till att själva kontrollera de faktorer som orsaka påfrestningar samt 

förstärka de faktorer som främjar hälsa. Sjuksköterskans ansvar i denna process är att stödja 

patienten att göra förändringar som: bidrar till hälsan, hjälper att förbättra deras livskvalitet 

samt hjälper till att minimera risken för återinsjuknande. Sjuksköterskan hjälper även 

patienten att erhålla socialt stöd från partner, familj och deras sociala nätverk. En god 

omvårdnad sker genom att lyssna aktivt på patienten och uppmuntra denne att sätta egna ord 

på sina känslor (Skärsäter, 2010). 

Några forskningsresultat har visat att PPD drabbar föräldrar från i princip alla kulturer. 

Med anledning av detta är det viktigt att sjuksköterskan har en kulturell kompetens. Denna 

kompetens innebär att sjuksköterskan ska ha kunskap om patientens kultur vilket innebär att 

hon behöver förstå patientens livsvärld och deras syn på hälsa, sjukdom och sjukvård. När 

sjuksköterskan har denna kunskap om patienten skapas de bästa förutsättningarna för att ge 

vård av god kvalitet (Jirwe, Momeni & Emami, 2012). 

 

 

3 Problemformulering 

Livets realiteter kan bli överraskande tunga och alvarligt besvärliga för många föräldrar efter 

förlossningen då en eller båda föräldrar drabbas av en postpartumdepression. Trots att dessa 

föräldrar oftast söker primärvården för diverse åkommor och möter sjukvårdspersonal med 

skiftande kompetenser förblir de i de flesta fall utan rätt diagnos. Endast en bråkdel blir 

diagnosticerad av PPD enligt svensk och internationell statistiken. Postpartumdepressions 

screening rutiner i de fall då de är kända och tillämpas är främst inriktad på mödrar. Insikten 

att även fäderna berörs i lika hög utsträckning har saknats, fäderna glöms. På senare tid har 
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dock fädernas mående börjat uppmärksammas, men att PPD i lika stor utsträckning kan 

drabba fäderna är fortfarande ett dolt problem. Postpartumdepression generellt är ett stort 

samhällsproblem och kan leda till förödande konsekvenser för både mödrar och fäder med 

sina familjer. Mot bakgrund av ovan kommer generellt de flesta sjuksköterskor i sitt arbete att 

möta patienter som lider av postpartumdepression och med uppenbar risk att sjuksköterskan 

saknar kunskap om hur föräldrarna upplever postpartumdepression. 

 

4 Syfte 

Syfte är att belysa föräldrars upplevelser av postpartumdepression. 
 
 

5 Teoretiska utgångspunkter 

“Tidvattenmodell” är den teoretiska bakgrunden som används i detta arbete. Den beskriver 

hur vårdaren utifrån personcentrerad vård ger stöd som kommer att hjälpa patienten till 

återhämtning. I modellen används vatten som kärnmetafor för att beskriva den levande 

erfarenhet hos psykiatriska patienter och vårdsystemet som anpassar sig för att uppfylla 

patientens behov av mänskligt stöd (Barker & Buchanan- Barker, 2005). Modellen är baserad 

på följande fyra principer: 

•  omvårdnad syftar till att återvända människor till erfarenhetshavet så att de kan 

försätta med livsresan; 

•  omvårdnad syftar till att hjälpa människor att utveckla sin medvetenhet om de små 

förändringar; 

•  i omvårdnaden, den professionell hjälparen hjälper människor att identifiera hur de 

kan ta större ansvar för sina liv;  

• I omvårdnaden, förhållande mellan den professionella hjälpen och personen innebär 

en tillfällig handling av enighet.  

 

I tidvattenmodellen är människor i centrum av omvårdnaden och deras erfarenheter fångas 

upp genom att lyssna på deras personliga berättelser. Omvårdnad beskrivs här som en relation 

mellan patienten och sjuksköterskan; relationen är den gemensamma resan mot tillfrisknande 

i vilken patienten återtar kontrollen över sitt liv och hittar sin identitet. Denna relation bör 

byggas på tillit och respekt där sjuksköterskan bör ha ett aktivt lyssnande och visa empati mot 

patienten. Tidvattenmodellen tillägger att sjuksköterskan bör ha utrymme för att lyssna på 

patienten som hamnat i kris; att ha tiden att lyssna skapar möjlighet att hjälpa patienten att 

komma ur den. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver att sjuksköterskan bär ett ansvar:  
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“att bygga broar och sträcka sig över dunkla och hotfulla vatten för att nå patienten  

som går genom kriser genom att vägleda dem att samla kraft för att sedan  

försätta resan; ge stöd och skapar förutsättningar till en förändring”. (Sid 42) 

 

Tidvattenmodellen baseras på sex filosofiska antaganden som är viktiga för sjuksköterskor att 

tillämpa i sin yrkesutövning (Barker & Buchanan- Barker, 2005; Barker & Buchanan- Barker, 

2008). Det första av dessa är:  Sjuksköterskan ska ha nyfikenheten som dygd, vilket innebär att 

sjuksköterskan ska lära sig något av patienten som är specialist på sitt eget liv. Att exakt ta 

reda på vad patienten tycker och känner om sig själv visar på ett professionellt sätt att handla. 

Nästa är: Sjuksköterskan ska fokusera på att erkänna personens resursförmåga. Detta betyder 

att sjuksköterska ska ha förmåga att identifiera patientens osynliga resurser samt andra 

resurser inom personens interpersonella och sociala nätverk som kan hjälpa patienten i sin 

återhämtning. Vidare beskriver Barker det tredje antagandet som sjuksköterska ska utöva i sin 

yrkesutövning: Sjuksköterskan ska respektera personens önskemål. Här betonas vikten av att 

sjuksköterskan ska ha ett aktivt samarbete med patienten för att på så sätt identifiera vad 

patienten ser som sina behov; att respektera personens önskemål bör vara centralt i 

sjuksköterskans omvårdnad. Det fjärde antagandet är: Sjuksköterskan ska betrakta krisen som 

en möjlighet att hjälpa patienten att se över sitt liv för att sedan göra en förändring, det vill 

säga, att det innebär en ny chans för att ändra sitt livs riktning. Det femte antagandet är: Alla 

mål ska tillhöra patienten och representera ett steg på väg till tillfrisknande. Det sista 

antagandet är: Sjuksköterskan ska sträva efter elegans i omvårdnaden; denna elegans uppnås 

genom att prioritera de exakta lösningar som behövs för den unika individen. 

Barkers tidvattenmodellen är applicerbart i detta arbete eftersom postpartumdepression är 

en livskris. Sjuksköterskan är den som ska hjälpa föräldrarna att komma ut denna kris. De sex 

filosofiska antagande ovan kommer att behandlas i resultatdiskussionen. 

 

6 Metod 

Metoden som användes för detta arbete är litteraturöversikten enligt Friberg (2017). 

Litteraturöversikt innebär att skapa en överblick över den aktuella befintliga forskningen som 

finns om det ämne som ska studeras. 

Författarna bestämde sig för att använda kvalitativa studier eftersom syftet var att belysa 

föräldrarnas upplevelser av postpartumdepression. Kvalitativ forskning är deskriptiv och 

innehåller beskrivningar av deltagarnas upplevelse på ett djupare sätt (Benzein, Persson, 

Saveman & Syren, 2017). Därmed ger det forskaren möjlighet till en detaljerad och nyanserad 
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inblick i deltagarnas upplevelser. Kvalitativ forskning är ett verktyg som hjälper forskaren att 

på ett utförligt sätt förstå hur forskningsproblemet påverkar deltagarna liv. 

 

6. 1 Datainsamling 
För att samla in data för detta arbetet var det viktigt att litteratursökningen grundades på det 

syfte som bestämdes i förväg. Sökningar gjordes i CINAHL, PubMed och PsycInfo. Dessa 

databaser valdes då de innehåller ett betydande antal artiklar inom vårdvetenskap.  

Ämnesordet som användes i alla databaser var “post partum depression”. Ämnesordet 

kombinerades med andra sökord för att öka antal träffar. Dessa sökord som översatts från 

svenska till engelska i MeSH (Medical Subjetct Headings) var exempelvis: fäder, mödrar, 

familj, livserfarenheter, mödrarnas erfarenhet, fädernas erfarenhet. MeSH är en ämnesordlista 

som används för att effektivare filtrera fram relevanta artiklar som överensstämmer med det 

huvudämne som söks (Karolinska Institutet, 2018). De engelska ord som användes var: 

“depression, postpartum”, “fathers”, “mothers”, “life experiences”, “ life change events”, 

qualitative research”, “postnatal depression”, male perspective”, “families”, “father”, 

“mother”, “child”, “ experience”, “fathers” and “ post partum depression”.Dessa sökord 

kombinerades med AND och OR (booleska sökoperatörer) för att sammanföra och avskilja 

söktermerna med syfte att ringa in de relevanta artiklarna som var i överensstämmelse med 

arbetets syfte. 

 

6.2 Urval 
Enligt Östlund (2017) är det nödvändigt att göra tydliga avgränsningar för att få fram ett bra 

artikel urval vid sökning av vetenskapliga artiklar i olika databaser. I detta arbete gav 

kombinationen av ämnesord och olika sökord över hundra träffar för att få fram ett bra 

artikelurval vid sökning av vetenskapliga artiklar i olika databaser är det nödvändigt. För att 

begränsa antalet träffar till en hanterbar mängd i enlighet med detta arbetes förväntade 

omfattning, kom författarna fram till följande:  I CINAHL begränsades antalet träffar genom 

att markera att de skulle vara publicerad mellan 2008–2018, abstract, full text, språk. Det 

valda språket var engelska för att sålla bort andra språk som författarna inte behärskade. I 

PsycInfo var begränsningarna publiceringsdatum 2008 – 2018 och peer - reviewed. I PubMed 

var författarna tvungna att göra två sorts begränsningar då det var problematiskt att få fram 

relevanta artiklar som svarade mot syftet. I den första begräsningen användes full text och 

publiceringsdatum 2002 – 2018; i den andra användes endast publiceringsdatum 2005 – 2018. 

Peer-reviewed som sökningsbegränsning valdes inte eftersom denna funktion inte finns i 

Pubmed. Författarna säkerställde att artiklarna i Pubmed var peer- reviewed genom att söka i 
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fliken “Journal information”. I denna flik angavs uppgift huruvida artiklarna som publicerades 

i tidskrift var peer-reviewed (Karolinska Institutet, 2018). 

Vidares bestämdes efter hand att även använda fritextsökning då den ursprungliga 

begränsningen inte gav upphov till några relevanta sökträffar som skulle svara mot syftet. Två 

fritextsökningar gjordes: det första med sökorden “postnatal depression”, “male perspective” 

med begränsningen fulltext och tidsintervall 2002 - 2018: det andra med sökorden 

”postpartum depression and families and father and experience and child experience” med 

endast begränsningen tidsintervall 2008 - 2018. Sökningarna genererade ett fåtal artiklar som 

verkade relevanta för syftet (Se Bilaga 2). 

I första urvalet bestämdes att det endast skulle inkluderas de kvalitativa artiklarna som 

hade att göra med föräldrarnas upplevelse av postpartumdepression. De artiklarna som inte 

handlade om föräldrarnas upplevelser exkluderades. Vidare exkluderades de kvalitativa 

studier som var av låg kvalitet, det vill säga, de där det inte framgick metod, diskussionsdel 

eller saknades etiska övervägande. 

 Efter detta gjordes en noggrann genomgång av artiklarnas innehöll i sin helhet för att 

säkerställa att de stämde överens med arbetets syfte. Slutligen inkluderades tio relevanta 

kvalitativa studier som belyste föräldrarnas upplevelse av postpartumdepression. 

 

6.3 Analys 
Analys och bearbetning av artiklarna skedde enligt metoden som finns i Fribergs (2017). Först 

granskades artiklarna flera gånger av båda författarna varpå skrevs en kort sammanfattning 

över resultat, syfte och metod för respektive artikel (se bilaga 2). Därefter följde en noggrann 

genomläsning av varje artikel av författarna för att klarlägga deras djupare innehåll och 

identifiera teman med betydelse för syftet. Efter uppdelning av artiklarna i kategorierna den 

som handlade om fädernas upplevelser, respektive den om mödrarnas upplevelser, 

diskuterades negativa och positiva aspekter för varje artikel mellan författarna. Nästa steg var 

att markera text med olika färg för att särskilja relevant information om mödrarna respektive 

fäderna. Sedan skrevs stödord och stolpar på Post-it-lappar för att åstadkomma en generell 

överblick över de olika ämnen som återfanns i den framsökta informationen, representerad i 

de olika artiklarna. Därpå summerades mödrarnas och fädernas upplevelser på varsitt A3 

papper. Därefter diskuterade likheter och olikheter mellan artiklarna för att gruppera in dem i 

respektive tema. Avslutningsvis formulerade författarna de gemensamma teman som kommit 

fram genom analys av de ingående artiklarna. Av dessa gemensamma teman skapades i sin tur 

nya teman vilka presenteras som resultatet för detta arbete.  
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7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden är väsentliga eftersom de spelar en ”viktig roll för 

forskningens kvalitet, genomförande och hur resultaten av forskning på ett ansvarsfullt sätt 

kan användas för att utveckla vårt samhälle” (Vetenskapsrådet, 2017). En diskussion om 

etiska frågor bör finnas på plats i en forskningsprocess för att säkerställa att detta krav har 

uppfyllts. För att bevara de goda forskningssederna bestämde sig författarna för att endast 

inkludera artiklar som uppfyllde följande kriterier: god vetenskaplig kvalitet, att forskaren 

tagit hänsyn till stadgade forskningsetiska principer så som respekt för patientens autonomi, 

identitet och självbestämmande samt informerat samtycke (Kjellström, 2014).  

Författarna följde dessa etiska principer genomgående i hela arbete. Det säkerställdes 

kontinuerligt under arbetets gången att artiklarna hade fått etiskt godkännande av en 

etikprövningskommitté; att det inte framgick i artiklarna att forskaren hade någon slags 

intressekonflikt med avseende på den utförda studien; att deltagarna hade fått skriftlig 

information om studien till; att det tydliggjorts till deltagarna att de hade möjlighet att avbryta 

sitt deltagande när helst de önskade. Artiklars kvalitetsgranskning säkerställdes genom att 

kontrollera att de samtliga hade genomgått peer-reviewed. 

Förförståelse är en annan fallgrop som kan påverka urvalet av artiklarna, vilket i sin tur kan 

påverka resultaten (Kjellström, 2014). Hederlighet och ärlighet är grundvärden i ett 

vetenskapligt arbete. Med utgångspunkt från detta valdes endast artiklar som stämde överens 

med studiens syfte.  

Översättningsfel av andras texter och begrepp är en fallgrop (Kjellström, 2014) som 

författarna försökte undvika. Översättning av resultatartiklarna gjordes genom att använda 

engelska ordböcker, on-line synonym- och översättningsmotorer samt svenska akademiens 

ordböcker för att säkerställa att artikelns original innehåll bevarades. Vidare jämfördes 

översättningarna med originalet fortlöpande för att säkerställa denna studies tillförlighet och 

på så vis ökades överförbarheten. Allt detta gjordes för att i så hög grad som möjligt undvika 

att manipulera andras texter. Enligt Kjellström (2014) begår en författare oredlighet när 

avsiktligen och oavsiktligt manipulerar eller förvränger andras arbete, till exempel vid 

översättning från andra språk. Denna princip att inte manipulera andras text bar författarna till 

detta arbete i åtanke under hela arbetsprocessen, särskilt då båda författarna inte har engelska 

som modersmål. 
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8 Resultat 

Tio kvalitativa artiklar analyserades som belyste föräldrarnas upplevelser av 

postpartumdepressionen, indelades i tre huvudteman:  Postpartumdepressions inverkan på det 

känslomässiga livet och självbilden, Postpartumdepressions inverkan på attityder samt 

Postpartumdepressions inverkan på förmågan att söka stöd. 

 

8.1 Postpartumdepressions inverkan på det känslomässiga livet och 

självbilden 

Föräldrarna upplevde att postpartumdepressionen bidrog till att de upplevde överdrivna 

skuldkänslor (Bilszta, Eriksen, Buist & Milgrom, 2010; Edhborg, Carlberg, Simon & 

Lindberg, 2016; Hall, 2006; Hannan, 2016; Temmentie, Paavilainen, Åstedt-Kurdi & Tarkka, 

2004). Mödrarna berättade att de hade skuldkänslor eftersom de var deprimerade istället för 

glada när de just fått ett friskt barn. Av dessa kvinnor hittade några ingen anledning till varför 

de var deprimerade (Hall, 2006). Några mödrar uppgav att deras skuldkänslor härstammade 

från att de kände sig misslyckade efter att förlossningen inte gick som planerat. Detta ledde i 

sin tur till att de upplevde sig själva som mindre förmögna att ta hand om sitt barn i samma 

utsträckning som deras egna föräldrar gjorde (Temmentie et al. 2004). 

I de flesta studier upplevde föräldrarna att postpartumdepressionen förstärkte deras rädsla 

(Bilszta et al., 2010; Edhborg et al., 2016; Gardner, Bunton, Edge & Wittkowski, 2014; 

Hanna, 2016; Hall 2006; Beestin, Hugh-Jones &Brendan, 2014; Letourneau, Duffet-Leger, 

Dennis, Stewart & Tryphonopoulos, 2011). Rädslan berodde på olika saker hos föräldrarna: 

både mödrarna och fäderna var rädda för att misslyckas i sin roll som förälder (Bilzta et al. 

2010; Edhborg et al. 2016); fäderna fruktade att något skulle hända deras barn (Edhborg et al. 

2016); samt mödrarna var rädda för att de skulle tappa kontrollen över sitt liv (Bilszta et al., 

2010).  

Föräldrarna upplevde att PPD påverkade deras självförtroende (Edhborg et al., 2016; 

Hannan, 2016; Hall, 2006; Gardner et al., 2014). Många mödrar upplevde att deras 

självförtroende minskade (Hall, 2006; Gardner et al., 2014). Vissa mödrar upplevde sig själva 

som dåliga mödrar (Hannan, 2016; Hall; Gardner et al., 2014) och att de betedde sig 

inadekvata (Temmentie et al., 2003; Bilszta et al., 2014). Några enstaka mödrar såg sig själva 

som förlorare (Hannan, 2016) och litade inte på sin egen förmåga (Hall, 2006).  

I de flesta studier uppgav föräldrarna att de kände sig överväldigade och maktlösa. Fäderna 

var överrepresenterade (Beestin et al., 2014; Edhborg et al., 2016; Letourneau, et al., 2011; 

Temmentie, et al., 2004; Bilszta et al., 2010). Partnerns psykologiska frånvaro gjorde att 
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fäderna upplevde sig överväldigade eftersom föräldraskapet blev särdeles tungt då de 

ensamma fick bära ansvaret för familjen (Beestin et al., 2014). Fädernas bristande kunskap 

och osäkerhet inför det nyfödda barnet ledde till att de utvecklade en känsla av kontrollförlust 

över barnets omsorg (Edhborg et al., 2016). Några av dessa fäder var på gränsen till 

utmattning och kände sig djupt otillräckliga (Temmentie et al., 2004). Några mödrar upplevde 

att postpartumdepressionens symtom bidrog till att de tappade kontroll över livet (Bilszta et 

al., 2010); sjukdomen orsakade en överväldigande känsla hos dessa mödrar, vilket ledde till 

att de blev både psykiskt och fysiskt frånvarande (Hannan, 2016). 

Många föräldrar upplevde att de inte kände igen sig själva efter postapartumdepressionen. 

Att inte känna igen sig själv innebar olika fenomen hos deltagarna. Några mödrar upplevde att 

de förlorade sin identitet (Hannan,2016; Gardner et al., 2014); andra mödrar upplevde att de 

blev perfektionister och strävade hela tiden efter att vara en perfekt mamma (Temmentie et 

al., 2004; Hannan, 2016); vissa mödrar hade svårt att dela med sig av sina känslor 

(Letourneau et al., 2010); och till sist upplevde de flesta föräldrar besvikelse över sig själva 

när deras förväntningar inte stämde överens med den verkligheten de levde i (Beestin et al., 

2014; Hall, 2006; Bilszta et al., 2010; Edhborg et al., 2016; Temmentie et al., 2004).  

Några föräldrar hade självskadetankar (Gardner et al., 2014; Letourneau et al., 2011; 

Hannan, 2016). En moder berättade att hon hade tanken på att skada sig själv; för henne 

fungerade självskadetanken som en tillflykt, en slags strategi, som hjälpte henne att stå ut med 

de negativa känslorna hon upplevde (Hannan, 2006). Några mödrar bar tanken på att skada 

sig själva på grund av att de kände sig överväldigade (Gardner et al., 2014). Hos några 

enstaka fäder berodde självskadetankar på deras depressiva stämning (Letourneau et al., 

2011). 

 

8.2 Postpartumdepressions inverkan på föräldrarnas attityd 

De flesta föräldrar beskrev att postpartumdepressionen påverkade deras attityd till make eller 

maka, barnet och det sociala nätverket (Beestin et al., 2014; Edhborg et al., 2016; Gardner et 

al., 2014; Hall, 2006; Ramanchandani, et al., 2011; Temmentie et al, 2004; Davey, 

Dziurawiec & O’Brien-Malone, 2006). De flesta fäder upplevde att postpartumdepressionen 

orsakade misskommunikation som ledde till disharmoni i parrelationen (Ramanchandani et 

al., 2011; Edhborg et al., 2016; Temmentie et al., 2004; Beestin et al., 2014; Davey, et al., 

2006). Några upplevde även en ökad nivå av missnöje hos sina partner eftersom mödrarna 

kritiserade hela tiden fädernas sätt att ta hand om barnet (Ramchandani et al. 2011). Fäderna 

beskrev att det uppstod fler konflikter och irritationer än tidigare i parrelationen, vilket ledde 
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till att förhållandet blev ansträngt. Några fäder upplevde att postpartumdepressionen bidrog 

till att kärleksnivån i parrelationen minskade drastiskt eftersom deras partner var ständigt 

deprimerad. På grund av detta blev relationen ibland så ansträngd att det enda de kunde prata 

om var skilsmässa. För några av dessa fäder var skilsmässan slutligen den enda utvägen i 

förhållandet (Edhborg et al., 2016). Ett fynd som var unikt i detta arbete var att några mödrar 

och fäder såg sina relationer som en skyddande faktor. Partner i den här studien var varandras 

primära stöd och till vilken de hade stort förtroende för. När partners stöd brast upplevde 

dessa mödrar att de vara ensamma i situationen (Temmentie et al., 2004). 

Vidare ansåg föräldrarna att postpartumdepressionen bidrog till att de började utveckla en 

negativ attityd mot barnet (Temmentie et al., 2004; Hall, 2006). Några mödrar upplevde att 

deras barn var en belastning; en onödig händelse i deras liv. Barnafödelsen bidrog inte till 

glädjen som de trodde att de skulle uppleva. Detta ledde till att dessa mödrar kände sig 

fängslade i sin egen situation (Temmentie et al., 2004). Sex mödrar erkände känslor av att 

vilja skada barnet (Hall, 2006). Även fäderna berättade att de hade känslor att vilja bli av med 

barnet. Denna känsla kom från det faktum att fäderna kände sig fångade, alienerade och 

isolerade under de första månaderna efter födelsen, till den punkt då de inte kunde stå ut 

längre med detta nya liv. De såg att den bästa lösningen för att lidandet skulle upphöra var att 

bli av med barnet (Temmentie et al., 2004). Ett resultat som var motsatsen till de tidigare 

nämnda, var där några mödrarna uppgav att deras barn var en källa till glädje och hjälpte dem 

att distrahera sig från postpartumdepressionens smärtsamma känslor (Gardner et al., 2014). 

Några mödrar och fäder upplevde att sjukdomen förändrade deras relation till deras sociala 

nätverk (Temmentie et al., 2004; Gardner et al. 2014). Några insåg att de utvecklade brist på 

tillit till andra. Med detta menas att de inte litade på att andra kunde ta hand om deras barn, 

trots att de erkände att de egentligen behövde avlastning. Dessa mödrar tenderade att isolera 

sig eftersom de inte ville berätta för andra att de var deprimerade. En moder beskrev att 

hennes isolering berodde på att hon var rädd för att bli stigmatiserad (Gardner et al., 2014). 

Vissa mödrar beskrev att de inte kände sig bekväma att berätta för vänner och 

sjukvårdpersonal att de var deprimerade, eftersom de var rädda för stigmatisering. Enligt 

dessa mödrar fanns i samhället de levde i ett stigma kring psykisk ohälsa som skulle följa hela 

deras familj under en lång tid (Temmentie et al., 2004).  

 

8.3 Postpartumdepressions inverkan på förmåga att söka stöd 

Föräldrarna uppgav att postpartumdepression påverkade deras förmåga att söka stöd. Detta på 

grund av att: de hade svårt att känna igen postpartumdepression; de inte kunde skilja på 
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postpartumdepressions symtom från vanliga fysiska symtom; de viste inte var de skulle söka 

stöd; de var rädda för sjukdomsstigmatisering samt för att de upplevde bristande bemötande 

och förståelse av sjukvård (Beestin et al., 2014; Bilszta et al., 2010; Davey et al., 2006; 

Edborg et al., 2016; Gardner et al., 2014; Hall, 2006; Letourneau et al., 2011; Temmentie et 

al., 2004).  

Mödrarna hade svårighet att söka stöd på grund av att de inte kände igen 

postpartumdepressionens symtom. Fäderna förväxlade postpartumdepressionens symtom med 

stress. Dessutom skapade postpartumdepressionens symtom- så som trötthet och orkeslöshet- 

ett hinder i deras liv vilket resulterade i att båda föräldrar inte orkade söka sig till sjukvården 

(Gardner et al., 2014; Letourneau et al., 2011). 

En ytterligare anledning till att föräldrarna inte sökte stöd var bristande information om 

vart de skulle söka stöd och vilken behandling som finns tillgänglig för postpartumdepression 

(Bilszta et al., 2010; Letourneaus et al., 2011). Mödrarna visste inte vilka stödtjänster som var 

tillgängliga för deras specifika behov under postpartumdepressionen (Bilszta et al., 2010). 

Även fäderna visste inte vart de skulle söka stöd under postpartumdepression (Letourneau et 

al., 2011). 

Rädsla för sjukdomsstigmatisering var en återkommande faktor som hindrade att 

familjerna sökte stöd. De ville inte bli stämplade av omgivningen (Beestin et al., 2014; 

Temmentie et al., 2004). En fader berättade att han var oförmögen att söka externt stöd 

eftersom han ville skydda familjen från yttre fördomar (Beestin et al., 2014).  

I de flesta artiklar var det tydligt att sjukvårdspersonalens bristande bemötande var ett stort 

hinder för de deprimerade föräldrarna, när de tänkte att söka stöd (Bilszta et al., 2010; 

Gardner et al., 2014; Hall, 2006; Letoruneau et al., 2011). Många mödrar upplevde dåligt 

bemötande och okunskap hos vårdpersonalen. Deras negativa bemötande hade en negativ 

inverkan på kvinnornas förmåga att aktivt söka hjälp. Trots att många undvek att söka hjälp 

uttryckte dock mödrarna att de ändå önskade att få den adekvata hjälpen som de behövde 

(Bilszta et al., 2010; Gardner et al., 2014; Hall, 2006; Letoruneau et al., 2011). Några fäder 

upplevde att de nonchalerades av vårdpersonalen då de var närvarande vid besök som till 

exempel läkarbesök och hos mödravårdscentralen samt barnavårdscentralen (Temmentie et 

al., 2004). En fader upplevde att vårdpersonalens uppmärksamhet var vänd uteslutande mot 

barnet och modern. En annan fader uttryckte att det kändes som att vårdpersonalen inte var 

intresserade av fäderna över huvud taget (Gardner et al., 2014). 
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9 Diskussion 
 
9.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) genomfördes för att belysa föräldrarnas 

upplevelser av postpartumdepression. Litteraturöversikten inkluderade endast kvalitativa 

studier eftersom det i dessa studier finns mer exakt och noggrann beskrivning av deltagarnas 

upplevda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2014), till skillnad från 

kvantitativa studier, som strävar efter objektivitet. De kvalitativa artiklarna hjälpte författarna 

till denna studie att finna den information som krävdes för att belysa föräldrarnas unika 

upplevelser på ett mer täckande sätt, vilket är syftet med denna studie. Dessutom insåg 

författarna relativt tidigt under sökningar efter artiklarna att kvantitativa studier inte skulle 

finnas med bland resultatartiklarna. 

Författarna började sökningen i CINAHL eftersom databasen har större antal kvalitativa 

artiklar inom omvårdnad jämfört med PubMed, vilken däremot är den största databasen med 

både medicinska artiklar och omvårdnadsartiklar. Under sökningsprocessen upptäcktes att 

vissa artiklar fanns både i PubMed och CINAHL. En svårighet med att söka i CINAHL var 

dock att sökningen var krånglig och att de flesta omvårdnadsartiklar som var intressanta för 

arbetet behövdes beställas genom högskolebiblioteket, vilket var tidskrävande. Därför 

bestämdes att de flesta sökningar skulle göras i PubMed som var enklare att söka i och gav 

mer relevanta och fria full-textartiklar. När PubMed inte gav fler relevanta träffar söktes 

vidare i PsycInfo. PsycInfo hade omfattande forskning inom psykologi och 

omvårdnadsforskning relaterad till psykisk ohälsa. Därefter gjordes fritextsökningen och då 

var författarna till detta arbetet ytterst noggranna att använda samma sökord som i MeSH för 

att undvika att författarnas förförståelse skulle påverka sökningen. Denna sökning gav många 

träffar och då gjorde författarna ett aktivt urval av de artiklar som var relevant för syftet.  

Några begränsningar gjordes i sökningen: fulltext, peer - reviewed, 2008 - 2018. Styrkor 

med dessa begränsningar var att endast vetenskapligt granskade artiklar framkom ur 

sökningarna, resultaten endast genererade artiklar som fanns tillgängliga att läsa i sin helhet 

samt endast aktuella artiklar skulle inkluderades i sökresultaten. Dock fungerade inte 

årsavgränsningen 2008 - 2018. I samråd med handledaren utökades sökningarnas omfång till 

2002 – 2018, vilket ledde till att två relevanta artiklar framkom. Första sållning av dessa 

relevanta artiklar gjordes genom att läsa abstrakt. 

Under urvalet framkom artiklar från olika världsdelar men författarna valde att endast 

inkludera artiklar från västerländska kulturer eftersom det finns skillnader avseende 



 
 18 (45) 

 

   
 

sjukvårdsystemens uppbyggnad och sjukvårdssyn mellan länder. De erhållna 

resultatartiklarna var från Australien, Sverige, England, Finland och Canada (Se bilaga 2). 

Majoriteten av artiklarna var dock från Storbritannien. Att inkludera artiklar från olika länder 

gav en bredare bild av vården på internationell nivå. Detta medförde en styrka till detta arbete 

eftersom sjuksköterskan i sitt yrkesutövande kan komma i kontakt med personer från olika 

länder och som har en annan kultur än sjuksköterskans egna. Om litteraturöversikten hade 

baserats på studier från annat land som inte hade haft västerländska kulturer, skulle resultatet 

sannolikt ha sett annorlunda ut. 

Översättning av artiklar från engelska till svenska var en besvärlig utmaning i arbetet då 

författarna inte till fullo behärskade det engelska fackspråket och dess specifika termer. 

Artiklarna från Storbritannien hade ett avancerat akademiskt språk. Till sin hjälp använde 

författarna engelska ordböcker för förståelse och för att hitta motsvarande enklare synonymer. 

Detta för att inte feltolka eller översätta texterna fel, vilket i sin tur kunde leda till 

feluppfattning av resultaten. Artiklarna lästes dock om flera gånger och i de fall då osäkerhet 

uppstod i vissa delar av en artikel, bad författarna om hjälp från någon annan person med 

djupare engelsk kunskap. Allt detta gjordes med syftet att sträva för att behålla översättningen 

så nära originalet som möjligt, för att på så vis öka detta arbetets tillförlitlighet. 

 Att kategorisera resultaten i olika teman var en stor utmaning och svårighet i detta arbete 

eftersom en del studier var inriktade enbart på fäderna, medan andra var inriktade på 

mödrarna. I resultaten framkom en mängd olika känslor från fäder och mödrar drabbade av 

postpartumdepression. För att strukturera och åskådliggöra resultaten bestämde författarna i 

samråd med handledaren att ta alla liknande känslor oavsett om de var från fäder eller mödrar 

under samma gemensamma tema och inte skilja dem isär.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet ovan beskrivs föräldrarnas upplevelser av postpartumdepression. Resultatet 

delades upp i olika teman eftersom postpartumdepression är ett komplex tillstånd vars 

symtom inte endast påverkar individen, utan även dennes omgivning. Dock är det viktigt att 

belysa att omgivningen också påverkar postpartumdepressions utveckling. Upplevelserna som 

föräldrarna beskrev i resultatet handlar inte bara om individernas egen sårbarhet utan även om 

omgivningens bidragande till sjukdomens utvecklingen. 

I temat depressionens inverkan på det känslomässiga livet och självbilden förekom 

varierande upplevelser både hos fäder och mödrar oavsett föräldrarnas land, kultur och 
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etnicitet. Föräldrarna upplevde att postpartumdepression orsakade överdrivna skuldkänslor 

vars orsaker varierade. Resultaten stämmer överens med studier som visar att överdrivna 

skuldkänslor är de främsta symtomen som pekar på att individen lider av 

postpartumdepression (Gross & Marcussen 2017; Leung, et al., 2017). Skuldkänslor som 

symtom kunde ytterligare bekräftas i Beck (2002). Denna studie är en meta-synthese av arton 

stycken ingående kvalitativa artiklar, i vilken Beck fann att postpartumdeprimerade mödrar 

bar på tunga skuldkänslor på grund av följande: att de trodde att de var dåliga mödrar och att 

de upplevde att de inte hade knutit an med barnet på grund av att de hade tankar på att skada 

barnet. 

Författarna till denna föreliggande studie visar att det är sjuksköterskans uppgift att leda 

dessa mödrar ur denna negativa tankespiral. Sjuksköterskan kan använda sig av ett 

fenomenologiskt förhållningssätt under stödsamtalet för att försöka förstärka föräldrarnas 

självförtroende. Med ett stärkt självförtroende växer förmågan att urskilja sitt jag från det jag 

som postpartumdepression skapade. Genom att kunna motivera föräldrarna att verbalisera 

sina skuldkänslor hjälper sjuksköterskan dem att minska den börda som de bär. Detta stämmer 

väl överens med Barkers tidvattenmodells andra princip som säger att ”sjuksköterskan ska 

erkänna personens resursförmåga”. I denna princip skriver författaren att sjuksköterskan ska 

fokusera på att kartlägga den inre resursförmåga som finns hos patienterna för att leda hen till 

återhämtning (Barker & Buchanan. Barker, 2005; Barker & Buchanan. Barker, 2008).  

I resultatet upplevde föräldrarna att deras självförtroende försämrats i samband med 

postpartumdepression. Detta ledde till att många upplevde sig som förlorare, olämpliga som 

fäder och saknade tillit till sig själva. Lågt självförtroende klassificeras som en av de sju sub-

depressiva symtom som ökar risken för postpartumdepression (Chaudron et al., 2001). 

Wickberg och Hwang (2003) menar att postpartumdepression påverkar moderns förhållande 

till barnet eftersom postpartumdepression gör att de inte litar på sin förmåga att ta hand om 

barnet. Dessutom uppmärksammar Beck (2002) att postpartumdepression i sig redan är en 

känslig period för kvinnornas självförtroende och att depressionen förvärrar detta.  

Föräldrarnas upplevelser av att de var överväldigade, maktlösa och besvikna framkom hos 

många deltagare i denna föreliggande studie. De flesta upplevde att de var besvikna på sig 

själva då deras förväntningar inte stämde överens med den vekligheten de befann sig i. Detta 

resultat bekräftas i Beck (2002) där författaren fann att mödrarnas förväntningar spelade en 

stor roll i postpartumdepressions utveckling. Ju högre förväntningar de hade, desto större var 

deras besvikelse. Resultatet bekräftas ytterligare i en finsk studie av Salmela- Aro, Nurmi, 

Saisto och Halmesmak (2001), vilka fann att depressionssymtomen minskade när mödrarna 
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lyckades med att anpassa sina personliga mål till den verklighet och krav som föräldraskapet 

innebar. Författarna i denna föreliggande studie anser att sjuksköterskorna i möte med 

postpartumföräldrar bör har i åtanke att depression kan finnas med i bilden i de fall då 

föräldrarna uttryckligen anger besvikelse och övergivenhet kring sin vardag. Dock är det 

relativt vanligt att dessa föräldrar inte söker för psykologiska besvär specifikt; de kan till 

exempel söka för ovanlig trötthet. En sjuksköterska som inte har kunskap om 

postpartumdepressionen riskerar förbise och missa att koppla denna fysiska åkomma till 

sömnbrist eller tro på att tröttheten är ett vanligt tillstånd hos nya föräldrar; de flesta gör sällan 

en koppling till postpartumdepressionens symtombild. 

Kleinman (2009) betonar att frågan om det psykiska måendet borde vara aktuell när 

mödrarna söker för fysiska åkommor. Dessa mödrar, även fäder i denna kontext, söker stöd 

eftersom de är trötta, slitna och känner sig övergivna. Bland dessa kan många vara deprimerad 

trots att de uppger att allt är relativt bra. Sjuksköterskan bör aldrig anta att föräldrar inte är 

deprimerade enbart baserat på ett negativt svar från EPDS. Här krävs sjuksköterskans kliniska 

blick som kan fånga in den delen av människan som EPDS inte gör. Detta som nämns ovan är 

i enlighet med tidvattenmodell och i vilken Barker menar att sjuksköterskan ska ha nyfikenhet 

som dygd i sin hållning. Detta betyder att hon bör använda sin nyfikenhet för att få fram så 

mycket information som möjligt från patienten. För att lyckas med detta behöver 

sjuksköterskan ha ett fenomenologiskt sätt när hon samtalar med patienten och för att på så 

vis kunna få tillräckligt mycket information om patientens mående (Barker & Buchanan. 

Barker, 2005; Barker & Buchanan. Barker, 2008). 

I denna föreliggande studie hade en far och två mödrar hade självskadebeteende och 

suicidtankar. Suicid för dessa föräldrar var en sista utväg för att fly från 

postpartumdepressionens tyngsta känslor; deltagarna uttryckte dock inga konkreta 

suicidplaner. Detta stämmer överens med Kendal-Tacket (2005) där författaren skriver att 

utförda suicid är relativt sällsynta hos deprimerade mödrar. Detta resultat kunde bekräftas 

även i Beck (2002) som fann att kvinnornas självmordsförsök orsakades av extrema 

skuldkänslor; tanken på suicid var en flykt från den outhärdliga smärta som 

postpartumdepressionen orsakade. Deras suicidala tankemönster varierad från tankar på att 

skada sig själva till konkreta suicidala planer. I samma studie framkom även att dessa kvinnor 

hade svårt för att verbalisera sina suicidtankar eftersom dessa tankar är skambelagda. I 

Psouni, Agebbjörn & Linde (2017) framkom att fädernas suicidala mönster skiljde sig från 

mödrarnas. I denna svenska studie utvärderades 447 svenska postpartumfäder varav två fäder 
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uttryckte vilja eller intentioner att begå självmord, samt 42 stycken rapporterade tankar att 

skada sig själva. Av dessa 44 fäder hade 27 stycken inte en etablerad sjukvårdskontakt. 

Författarna till föreliggande studie anser att vårdpersonal bör ha ett mer omtänksamt och 

tydligt omhändertagande när svaga suicidantydning verbaliseras hos föräldrarna, även om de 

inte uttrycker konkreta tankar eller planer. Det behöver uppmärksammas och ha i åtanke att 

tanken på att skada barnet kan finnas med i bilden; dessa tankar brukar sällan verbaliseras av 

mödrarna men kan dock blottläggas ifall frågan ställs. Dessutom är det viktigt att inte 

skuldbelägga dessa föräldrar ännu mer i de fall de väl vågar berätta. Suicidala tankar eller 

planer är symtom som kräver akut intervention. Föräldrarna borde remitteras till en specialist 

för akut omhändertagande och dessutom bör stödperson erbjudas för patienten och familjen. 

Vårdpersonalen bör ha mera kunskap om suicid och hur de kan samtala rent fenomenologiskt 

kring detta. Suicid är en allvarlig konsekvens av postpartumdepression som bör ge större 

anledning till sjukvårdpersonalen att vara ytterst uppmärksam på uppenbara symtom och 

tecken på sjukdomar hos föräldrar under postpartum. Vidare anser författarna i denna 

föreliggande studie att det är viktigt att sjuksköterskan har förmågan att uppmuntra både 

mödrar och fäder att söka behandlingen för depressionen innan suicidtankar ens uppstår. 

Detta stämmer överens med tidvattenmodellen där Barker skriver att sjuksköterskan i en 

sådan svår situation ska värdera krisen som möjlighet att hjälpa patienten att se över och få till 

stånd en livsförändring (Barker & Buchanan. Barker, 2005; Barker & Buchanan. Barker, 

2008). 

Fortsättningsvis upplevde föräldrarna att postpartumdepressionen påverkade föräldrarnas 

parrelation. Försämring av parrelationen rapporterades av både mödrarna och fäderna, dock 

var det främst fäderna som påpekade denna företeelse. Mödrarna upplevde att de saknade stöd 

från sin partner. Resultaten stämmer överens med en kvantitativ studie av Paulson & 

Belzemore (2010), där författarna fann att partners otillfredsställelse är en av de faktorer som 

triggar igång postpartumdepressionen hos mödrarna. Samma resultat fann Chan, Levy, Chung 

och Lee (2002) att brist på stöd från partner och familj kan bidra till utveckling av 

postpartumdepression. Fäderna upplevde även att deras partner var frånvarande både på ett 

fysiskt och psykiskt plan. Även Ferrara Mori (2015) bekräftar denna företeelse genom att 

påpeka att under en postpartumdepression så kan den deprimerade mamman vara både fysiskt 

och psykologiskt frånvarande; förändringarna i hennes beteende upplevs däremot av dem i 

hennes närvaro.  

Författarna i denna föreliggande studie föreslår en åtgärd: att informera kring 

relationsproblem som kan uppstå under postpartum bör tas upp redan i 



 
 22 (45) 

 

   
 

föräldrautbildningsgrupperna på mödravårdscentraler. Detta för att på ett förebyggande sätt 

belysa att onödiga och återkommande konflikter i parrelationen under postpartum medför risk 

för allvarlig stress på båda föräldrarna, vilket i förlängningen kan leda till 

postpartumdepression. Denna åtgärd bör även generellt reducera separationer och skilsmässor 

efter barnfödelsen.  

Sjuksköterskan fungerar här som organisatör för patientens omvårdnad och enligt Barker 

och Buchanan- Barker (2005) ska sjuksköterskan i sin omvårdnad sträva efter att prioritera 

lösningar som behövs för patienter som lever med komplexa problem. Dock för att utöva 

hälsofrämjande omvårdnad bör sjuksköterskan förstår att patienten är expert på sin egen 

upplevelse. Patientens egna berättade upplevelser kommer att ge sjuksköterskan insikt om 

lämplig patientvård samtidigt som vården blir effektivare då patienten samarbetar bättre i sin 

vård när de upplever att sjuksköterskan tog deras upplevelse av sjukdomen på allvar. Denna 

inställning hos sjuksköterskan bidrar till en god vårdrelation som de flesta föräldrarna i denna 

föreliggande studie, upplevde att det saknades hos vårdpersonalen som de träffade. 

Föräldrarna upplevde svårigheter med att söka stöd för sin postpartumdepression på grund 

av att de hade svårt med: att själva känna igen tecknen på postpartumdepressions symtom; 

inte visste var stöd fanns att söka; var rädda för stigmatisering; och ett dåligt bemötande av 

sjukvården. Resultatet att föräldrarna hade svårt att söka hjälp på grund av att de inte kände 

igen postpartumdepressions symtom bekräftas i Chan och Levy (2004), vilka i sin studie fann 

att deltagarna inte sökte stöd på grund av okunskap om sjukdomen och på grund av att de inte 

visste vilket stöd som fanns tillgängligt. De tillägger att kunskap om ett tillstånd kan hjälpa 

patienten att förebygga sjukdomen och därefter minskar lidande.  

Rädsla för stigmatisering bekräftas också i Chan och Levy (2004), där de fann att 

stigmatisering relaterad till psykiska ohälsa under postpartum är vanlig och orsakar rädsla; 

denna rädsla stärker individens ovilja att söka hjälp och leder till att de vägrar behandlingen. 

Vidare anser Jormfeldt (2006) att rädslan för att bli stigmatiserad är vanlig hos personer med 

psykiska sjukdomar och denna upplevelse kan skada individens självkänsla, som i sin tur 

påverkar deras livsföring. Författarna till föreliggande studie anser att primärvården bör 

involveras för att öka allmänhetens kunskap om psykiatriska tillstånd hos postpartumföräldrar 

och för att sprida kunskapen om att postpartumdepression kan drabba vem som helst. Detta 

även för att bidra till att minska stigmatisering kring postpartumdepression. 

Slutligen upplevde de flesta mödrar och fäder i denna föreliggande studie bristande 

bemötande av sjukvårdspersonalen. Vissa kände sig nonchalerade. Dessutom listade 

föräldrarna upp viktiga egenskaper som de förväntade sig ska finnas hos vårdpersonalen: 
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empati, vänlighet, ha god inlyssnande förmåga och att de ska vara hjälpare. Detta resultat 

framkom för första gången i Machintosh (1993), som i sin studie rapporterade att mödrarna 

angav att sjuksköterskorna nonchalerade deras känslor av depression genom att bortförklara 

dem som normala. Dessutom fick dessa mödrar inte någon hjälp med vidare råd eller stöd. 

Författarna till denna föreliggande studie anser att detta beteende ofta förekommer hos 

sjukvårdpersonal som inte har någon eller bristande kunskap om postpartumdepression. Detta 

bidrar till att många mödrar och fäder känner olust att söka sig till vården när de är som i 

störst behov av det. 

Författarna till föreliggande studie anser att vårdrelationen är en mycket viktig del i 

postpartumdepressionsvården. Vårdrelationen byggs på enkla handlingar som sjuksköterska 

kan utföra som till exempel att fråga om föräldrarnas mående, varpå sjuksköterskan kan 

sträcka sig till att erbjuda enkla rådgivningar så som: att uppmuntra mödrarna och fäderna att 

ta tid för dem själva; belysa vikten av att få avlastning när tillfälle ges. Sedan kan man med 

fördel erbjuda att ringa upp för att stämma av läget et cetera. I omvårdnaden ska sjuksköterska 

basera sina handlingar på patientens upplevelser och på vilka behov de anser vara viktiga. 

Detta förhållningsätt hos sjuksköterskan stärker patienten när de ska fatta beslut om 

hälsosamma förändringar vilket här handlar om att uppsöka stöd. Detta skulle gynna deras 

mående och öka deras vilja att söka sig till vården. Enligt Barker och Buchanan-Barker 

(2005) ska sjuksköterska respektera individens önskemål och vara lyhörd på vad som är bäst 

för personen. Det är sjuksköterskan som besitter den kompetensen som kan hjälpa patienten 

ur denna livskrisen. 
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10 Kliniska implikationer 

Denna studieresultaten kan väl omsättas i praktiken i alla vårdverksamverksamheter där 

vårdpersonal har kontakt med postpartumföräldrar. Dock är primärvården den mest tänkbara 

verksamhet som skulle ha större nytta av denna studieresultaten eftersom föräldrarna vänder 

sig oftare mot vårdcentraler för att söka vård för sig själva eller barn.  

Resultaten belyste föräldrarna upplevelse av postpartumdepression och deras tankar kring 

hur de upplevde kunskap nivå och bemötande både inom mödravården men också 

primärvården. Resultaten kan bidra med fördel använda för att förbättra primärvårdens 

sjuksköterskors kunskap om postpartumdepression utifrån patientens synvinkel. Detta skulle 

ske genom att vårdgivaren kunde ökar möjligheten till att utbilda allmänsjuksköterska inom 

psykisk ohälsa med fokus på postpartumdepression. Utbildningen ökar kunskaper och bidrar 

till att förändra sättet att vårda patienter. Att även inkludera allmänläkarna i denna utbildning 

skulle vara önskvärd då bättre postpartumdepressions bedömningar och behandlingar kunde 

sker inom primärvården.  

Resultaten belyste att föräldrarna upplevde att de saknades kunskap kring 

postpartumdepression och information var de lätt kan söka stöd. Bättre spridning av 

information om postpartumdepression och var föräldrarna lätt kan vända sig för att söka stöd 

skulle vara önskvärt. Detta kunde genomföras genom exempelvis broschyrer som delas på 

vanliga vårdcentraler, gynmottagningar, mödravårdscentralen, akutmottagningar, 

barnavårdcentralenskulle. Landstinget borde investera in reklam på tunnelbana. Detta skulle 

väcka uppmärksamhet över sjukdomen för att vilken förälder som helst kan drabbas av PPD. 

Fäderna har belyst att de oftast glöms av sjukvården. Sjuksköterskan som ta emot 

telefonsamtal och möter postpartumföräldrar borde ha som vana att fråga om föräldrarnas 

mående. Detta borde införas som rutin. Det skulle bana vägen en dialog som kunde leda till 

bättre upptäckande och diagnosticering. Dessutom är det viktigt att dessa föräldrar följs upp 

under en viss tid för att säkerställa att de inte försämras. Även sjuksköterskornas bemötande 

inom postpartumdepressionsfrågor var viktigt eftersom postpartumföräldrar behöver ett bra 

bemötande. På så sätt kommer föräldrarna öppna sig och visa vilja att söka stöd och 

behandling därefter upptäcks postpartumdepression i god tid. Att få stöd och behandling i god 

tid gynnar återhämtningsprocessen efter postpartumdepression då är nytta för både den 

drabbade förälder och icke drabbade förälder även samhället.  
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11 Förslag till fortsatt forskning 

Många kvalitativa studier har framhävt mödrars upplevelser av postpartumdepression och hur 

sjukdomen påverka barnet. I det aktuella läget behövs ytterligare forskningar om fädernas 

upplevelser av postpartumdepression och dess påverkan på familjen. Detta skulle bidra till att 

öka sjukvårdens kunskap om hur sjukdomens påverkan familjens livsföring. En annan 

intressant forskning skulle vara att undersöka vad som händer när fäderna inkluderas 

behandlingen av PPD. 

Sist skulle det vara önskvärt att göra kvalitativa studier på sjuksköterskornas upplevelser 

av omvårdnadsarbete kring familjer med postpartumdepression. 

 

12 Slutsats 

Postpartumdepression hos föräldrar bör identifieras så tidigt som möjligt innan de hamnar i en 

svårdepression eftersom sjukdomen orsaker stor lidande med långsiktiga konsekvenser på 

familjens liv. Syfte med denna litteraturöversikten var att belysa föräldrarnas upplevelser av 

postpartumdepressionens inflytande i deras dagliga liv. Tio kvalitativa studier analyserades 

föräldrarnas levda erfarenheter av PPD. Studies resultaten påvisade att sjukdomen påverkade 

både fäder och mödrar i samma utsträckning och att sjukdomen förändrade deras parrelation. 

Resultaten visade också bristande kunskap hos vårdpersonalen och bristande information om 

sjukdomen hos föräldrarna vilka har bidragit att stora antal föräldrar kunde inte identifieras i 

tiden eller alls. Det är dock viktigt att identifiera dessa fäder och mödrar i rätt tid för att kunna 

rädda liv och minska lidande. Sjuksköterskorna ska vara medvetna att EPDS räcker inte till en 

noggrann bedömningen. För att göra en noggrann bedömning kräver sjuksköterskans bredda 

kliniska blicken; med denna blicken kan hon fånga de olika nyanser som en 

postpartumdepression bär med sig. Bara på detta sättet kan sjuksköterskan ge den 

individualiserade omvårdnaden som många deltagare önskade sig i studien. Ökad kunskap om 

PPD hos föräldrarna, bättre bemötande av vårdpersonalen samt ökade stöd, möjliggör att 

postpartumdepressionens vård och behandlingen av förbättras 
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Bilaga 1 EPDS 

  

EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) 

 

Namn………………………………………………………………..  

Födelseår…………………………  

 

Eftersom du är gravid/nyligen fått barn, så skulle vi vilja veta hur du mår.  Var snäll och stryk 

under det svar som bäst stämmer överens med hur du känt dig under de sista 7 dagarna, inte 

bara hur du mår idag.  

 

Här är ett exempel som redan är ifyllt.   

Jag har känt mig lycklig:  

Ja, hela tiden 

*Ja, för det mesta 

Nej, inte särskilt ofta 

Nej, inte alls 

Detta betyder: Jag har känt mig lycklig mest hela tiden under veckan som gått.   

 

Under de senaste 7 dagarna:  

 

1. Jag har kunnat skratta och se tillvaron från den ljusa sidan: 

Lika bra som vanligt  

Nästan lika bra som vanligt 

Mycket mindre än vanligt 

Inte alls 

 

2. Jag har glatt mig åt saker som skall hända:  

Lika mycket som vanligt   

Något mindre än vanligt   

Mycket mindre än vanligt   

Inte alls  
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3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något har gått snett: 

Ja, för det mesta 

Ja, ibland 

Nej, inte så ofta 

Nej, aldrig   

 

4. Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning: 

Nej, inte alls  

Nej, knappast alls  

Ja, ibland 

Ja, mycket ofta  

 

5. Jag har känt mig skrämd eller panikslagen utan speciell anledning: 

Ja, mycket ofta 

Ja, ibland 

Nej, ganska sällan 

Nej, inte alls   

 

6. Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket: 

 Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls  

Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt 

Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra  

Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt  

 

7. Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova: 

Ja, mesta tiden 

Ja, ibland 

Nej, sällan 

Nej, aldrig  

 

8. Jag har känt mig ledsen och nere: 

Ja, för det mesta 

Ja, rätt ofta  

Nej, sällan  
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Nej, aldrig 

 

9. Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit: 

Ja, nästan jämt 

Ja, ganska ofta  

Ja, då och då 

Aldrig 

 

10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit: 

Ja, rätt så ofta 

Ja, ganska ofta 

Ja, då och då 

Aldrig  

 

Källa: Cox, J.L., Holden, J.M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression. 

Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of 

Psychiatry. Vol 150: 782-786. Hämtad 2018-12-06 från http://www.rikshandboken-

bhv.se/Dokument/EPDS/Swedish.pdf. 
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Bilaga 2. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

 

CINAHL 

 

11/10 
 

 

(MH” Depression, 

Postpartum) 

AND 

(MH(Child) 

OR 

(Fathers)  

OR 

(Mothers)) 

AND 

(Life experiences) 

 

65 
 

 

Peer Review 

2008 - 2018 

Abstract 

Full text 

Language 
 

 

14 
 

 

9 

 

27-Hannan (2016) 

 

36-Gardner et. al 

(2013). 

 

54 – Bilszta et al. 

(2010). 
 

 

PubMed  

12/10 

 

 

(” Life change 

Events” [Mesh] 

AND 

” Depression, 

postpartum” [Mesh] 

 

141 

 

 

Full text 

2002 - 2018 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

132-Tammentie et. al 

(2003). 

 

 

PubMed 

12/10 

 

 

” Qualitative 

Research” [Mesh] 

AND 

” Depression, post 

partum” [Mesh] 

AND” “Mothers” 

[Mesh] 

 

 

 

46 

 

 

2005 - 2018 

 

 

12 

 

 

5 

 

 

43-Hall (2006). 
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PubMed  

13/10 

  

Fri textsökningen: 

Postnatal 

depression, male 

perspektive 

 

16 

 

Full text 

2002-2018 

 

8 

 

 

3 

 

 

 

Davey, et al (2011). 

 

 

PubMed 

14/10 

 

Fri textsökningen 

Postpartum 

depression and 

families and father 

and experience  

 

28 

 

2008-2018 

 

5 

 

3 

 

 

22-Ramchandani et. al 

(2011). 

 

PsycINFO 

15/10 

 

 

De” Fathers” 

AND 

De ”post partum 

depression” 

 

 

 

79 

 

 

 

 

Peer reviewed 

2008-2018 

 

18 

 

10 

 

6-Edhborg et. al 

(2016). 

33-Beestin et. al 

(2014). 

56-Letourneau et. al 

(2011). 
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Bilaga 3. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

 

Resultat 

 

Beestin, L., 

Hugh-Jones, 

S., Brendan, G. 

 

 

The impact of 

maternal 

depression on men 

and their ways of 

fathering: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

 

 

(2014) Leeds, 

Storbritannien, 

Psychology & 

Health (2014), 

Vol. 29 No 6, 

717- 735 

 

 

Att förstå på vilket sätt 

postpartumdepression 

påverkar men och deras 

sätt att fostra barnen. 

 

 

Metod: Kvalitativ 

studie 

Urval: 14 pappor, 

ålder mellan 25 och 50 

vars partner hade 

åtminstone en episod 

av 

postpartumdepression 

Datainsamling: 

Narrativ Intervjuer 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk 

analys. Resultat 

presenterades i tre 

olika teman 

 

 

Män upplevde att deras partners 

depression medförde betydande fysisk 

och/eller moderlig psykologisk frånvaro 

samt skadade familjens enhet; det 

uppstod ojämlika uppdelningar av 

hemssyslor, ouppfyllda förväntningar, 

motarbete i pappans sätt att utföra sin 

papparoll och upptagenhet med 

mammans depression. 

  En del män upplevde att papparollen 

försvann. Andra rapporterade att de 

anpassade sig till situationen genom att 

acceptera förlusten av delat 

föräldraansvar; de lade istället tid på en 

strikt pappa-barn relation. 

 

 

 

Bilszta, J., 

Ericksen, J., 

Buist, A., 

Milgrom, J. 

 

Women’s 

experience of 

postnatal 

depression- beliefs 

and attitudes as 

barriers to care 

 

(2010), 

Melbourne 

Australien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing (2010), 

vol 27 No3, 44-54 

 

Att undersöka i en 

australiensisk 

befolkningsbarriär att 

vårda genom att be 

kvinnor som upplever 

PND och som har haft 

tillgång till behandling 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 40 mammor 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Tolknings 

fenomenologisk 

 

Mammornas levande erfarenheten av 

postnatal depression identifieras i åtta 

teman: förväntningar om moderskap 

inte hantera och rädsla för misslyckande 

stigma och förnekelse dålig mental 

hälsa medvetenhet och tillgång 

interpersonellt stöd bebisledning; 
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och supporttjänster hur 

de erkände och erkände 

deras depression.  

 
 

Resultat presenterades 

i åtta teman. 

hjälpsökande och 

behandlingsupplevelser och förhållande 

till vårdpersonal samt hinder för att få 

hjälp. 

 

Davey, S.J., 

Dziurawiec, S., 

O´Brien-

Malone, A. 

 

 

 

Men`s voices: 

postnatal 

depression from the 

perspective of male 

partners 

 

 

(2006), Murdoch, 

Australian 

Qualitative Health 

Research.Vol.16

NNo 2 (2006) 206 

– 220. 

 

 

Syfte med studie är att 

förse data som kommer 

att underbygga klinisk 

blick i relevanta 

yrkesgrupper som kan 

tillhandahålla tjänster 

till dessa män 

 

 

Metod: Kvalitativ 

studie 

Urval: 13 fäder vars 

partner hade PPD 12 

månader efter 

förlossningen 

 

Datainsamling: focus 

group intervjuer  

Analys:   

Fenomenologisk 

tolkning genom 

Krueger modell  

Resultat delades i 4 

teman, 

 

 

Män upplevde att deras partner PPD var 

överväldigande, orsakade isolering och 

frustation. Dessa män rapporterade 

lägre nivå av depression och stress och 

högra nivå av socialt stöd som resultat 

av deras deltagande. De värderade högt 

möjligheten att dela erfarenhet med 

jämlika, att höra om strategier för hur de 

skulle engagera sig i relationen och 

viktigt att få faktainformation. 

  

 

 

Edhborg,M., 

Carlberg, M., 

Simon, F., & 

Lindbereg,L 

  

“Waiting for Better 

Times”: 

Experiences in the 

First Postpartum 

Year by Swedish 

Fathers with 

Depressive 

Symptoms 

 

 

(2016), Sweden. 

American Journal 

of Men’ Health 

(2016), Vol 10(5) 

428 - 439 

 

 

Att beskriva fädernas 

erfarenheter av 

postpartumdepression i 

det första året; från att 

de visade första 

depressiva symptom till 

3 - 6 månader 

postpartum. 

 

 

Metod: En kvalitativ 

deskriptiv studien 

Urval: 19 pappor 

mellan 25 - 52 år som 

har barn mellan 6 - 14 

månader. 

Datainsamling: 

Semistrukterande 

intervjuer. 

 

Papporna upplevde kontrollförlust och 

maktlöshet på grund av att det uppstod 

skillnader mellan deras förväntningar 

och den verkligheten de mötte efter 

födseln. Vardagen var turbulent med 

mycket stress och oro över barnet.; det 

uppstod även konflikt mellan familjen 

och jobbet och även bristande stöd i 

vardagen. Dessutom kämpade de med 



 
 

42 (45) 
 

 

   
 

 Analys:  

innehållsanalys. 

Resultat presenterades 

i ett huvudtema och 

fem sub-tema. 

 

försämrade partnerförhållanden, 

förluster och motsägelsefulla budskap 

från både samhället och deras partner. 

 

Gardner, P. L., 

Bunton, P., 

Edge, D.  & 

Wittkowski, A. 

 

The experience of 

postnatal 

depression in west 

african mothers 

living in the United 

Kingdom: 

qualitative study 

 

(2014), 

Manchester, 

Storbritannien; 

Midwifery 

30(2014) 756 - 

763 

 

 

Att utforska upplevda 

erfarenheter av 

postpartumdepression i 

västafrikanska kvinnors 

som lever i 

Storbritannien 

 

Metod: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 6 kvinnor 

(Nigeria =3; 

Ghana=3). Ålder 22 - 

36. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

Intervjuer.  

Analys: Tolkande 

fenomenologisk 

analys. Resultatet 

redovisades i fyra 

olika teman. 

 

 

 

Fem övergripande framkom: (1) 

Föreställning om PPD, (2) Isolering, (3) 

Förlust av identitet, (4) Problem med 

förtroende och (5) Relationer som en 

skyddandefaktor. Kvinnorna uppvisade 

PPD symtom men insåg inte att den var 

en sjukdom. I deras uppfattning berodde 

postnatal depression och ångest på 

social stress. Deltagarna uppgav att 

deras kulturella bakgrund gjorde det 

svårt att avslöja känslor av depression 

och därmed negativt påverka deras sätt 

att söka hjälp 

 

 

 

Hall, P. 

 

 

Mothers 

experiences of 

postnatal 

depression: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

 

(2006), England 

Community 

Practitioner; 79, 

No 8; 256 - 260 

 

 

 

Att undersöka tankar 

och känslor hos mödrar 

som drabbas av 

postnatal depression för 

att främja förståelse av 

tillståndet.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 10 kvinnor (5 

första gång mammor; 

3 med ett barn; 4 med 

4 barn). 

 

Deltagarna rapporterade flera allmänna 

bekräftade teman så som:  svårigheter 

kring att tala om sina tankar och 

känslor, orealistiska förväntningar om 

moderskap, övertygelser om att vara en 

dålig mamma och frågor kring 

anknytningen. Andra teman bekräftades 

mindre, men erbjöd ny information för 
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Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk 

analys; Resultat 

redovisades i fyra 

huvudteman och nio 

specifikatema 

att öka den nuvarande förståelsen av 

erfarenheterna hos kvinnor som lider av 

postnatal depression. Dessa teman 

inkluderade: att känna sig oberättigad 

att vara deprimerad, självtvivel och 

tankar kring att någon i deras familj 

kommer att dö. 

 

 

 

Hannan, J. 

 

 

Older mothers’ 

experiences of 

postnatal 

depression 

 

 (2016), England. 

British Journal of 

Midwifery. 

 

 

 

Att belysa första 

gången äldre mammor 

upplevda erfarenheten 

av postnatal depression. 

 

Metod: En kvalitativ 

studie. 

Urval: 4 mammor 

mellan 30 - 35 år 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk 

analys. Resultaten 

redovisades i sex olika 

teman 

 

 

 

Sex teman framkom ur intervjuerna: (1) 

Strävan efter att vara en perfekt 

mamma; (2) Att känna misslyckande; 

(3) Att känna sig tom; (4)Att känna 

skam över av den andre blick; (5)Att 

känna sig fast och överväldigad och (6) 

Att bli vilse. Deltagarna offrade sig i 

den hopplösa strävan efter sina egna 

förväntningar på att vara den perfekta 

mamman och uppfylla alla sina barns 

behov. De ville föreställa sig inadekvat 

inför andra och dessutom kände de en 

desperation över vad som hände med 

dem. De led i tystnad i ett sammanhang 

av uttömning av resurser, förlust av : sitt 

tidigare liv, välbefinnande och 

självkänsla 
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Letourneua, 

N., Duffet-

Leger, L., 

Dennis, C_L., 

Stewart, M. & 

Tryphonopoul

os, D. 

 

 

 

Identifying the 

support needs of 

fathers affected by 

post-partum 

depression: a pilot 

study. 

 

(2011), New 

Brunswick and 

Alberta, Canada. 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, 2011, 

18, 41 - 47 

 

 

Att beskriva 

erfarenheter, behov av 

stöd, resurser och 

barriär stöd för fäderna 

vars partner har haft 

postpartum depression. 

 

 

Metod: Kvalitativ 

studie.  

Urval: 11pappor. 

Ålder 29 – 44 år 

Datainsamlingen: 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Analys: Tematisk 

Innehållsanalys. 

 

Intervjuade fäderna upplevde några 

depressivs symtom så som: ångest, tid 

och energibrist, irritabilitet, känna sig 

ledsen eller nere, aptitförändring och 

tankarna kring att skada sig själv och 

barnen. Det mest vanliga barriärer för 

papporna var: brist på information om 

PPD, brist på resurser och svårigheter  

att söka stöd. Det mest vanliga barriär i 

att söka stöd var : att de inte visste var 

de skulle söka stödet och hur de skulle 

nå fram till andra. 

 

 

 

Ramchandani,  

 P.G.,  

 Psychogiou, 

L., Vlachos, 

H., 

Iles, J.,  

Sethna, V., 

Netsi, E.  

& Lodder, A. 

 

 

 

 

 

 

Paternal 

Depression: An 

Examination of Its 

Links with Father, 

Child and Family 

Functioning in the 

Postnatal Period 

 

 

 

(2011), 

Storbritannien. 

Depression and 

anxiety 28:471- 

477 

 

 

.  

Att undersöka 

sambandet mellan 

fäders depression och 

familjen och barnets 

funktion under de 

första tre månaderna av 

ett barns liv. 

 

 

Metod: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 54 pappor med 

depression och 99 utan 

depression. Från18 år. 

Datainsamling: 

Strukturerade kliniska 

intervjuer och 

frågeförmulär. 

Analys: En kvalitativ 

innehållsanalys. Två 

teman redovisades i 

resultat. 

 

Depression hos pappor är förknippad 

med: En ökad risk för obalans i 

partnerförhållande (rapporterat av både 

papporna och deras partner) 

 Dessa män hade högre nivå av 

missnöje, lägre nivå av affektion, lägre 

nivå av förhållande tillfredställelse och 

hög nivå av kritik mot deras partner och 

från deras partner till de. De trodde inte 

så mycket på att deras relation skulle 

lyckas. 

Barn var mer oroliga (distress) och hade 

en tendens att skatta låga nivå av skratt 

och leende 

 

 

Tammentie, T., 

 

Family dynamics 

of postnatally 

 

(2004), Finland. 

Journal of 

 

Att belysa familjernas 

erfarenheter 

 

Metod: Kvalitativ 

studie 

 

Dessa mammor upplevde stor skillnad 

mellan förväntningarna och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramchandani%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Psychogiou%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vlachos%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iles%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sethna%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Netsi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lodder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21506206


 
 

45 (45) 
 

 

   
 

Paavilainen, 

E., 

Åstedt-Kurki, 

P., & Tarkka, 

M.-T.  
 

 

 

depressed mothers- 

discrepancy 

between 

expectations and 

reality 

 

 

Nursing13, 65 - 

74 

 

 

 

 

  

av familjedynamik när 

mamman lider av 

postnatal depression 

 

 

 

Urval: 9 familjer (9 

mammor och 5 

pappor) 
Datainsamling: 

Intervju och 

frågeförmulär. 

Analys: Grundad teori, 

Resultat redovisas i 

fem olika teman. 

verkligheten; de uppvisade starka 

reaktioner på förändringen i 

familjeförhållande barnets födelse 

ändrade befintlig familjestruktur. 

Föräldrar, särskilt mammor, strävade 

efter perfektion då ledde till 

psykologiska och fysiska symptom för 

postnatal depression så som: psykiska 

symtom så som: rädsla att förlora något, 

uppleva närhet som ett sätt att koppla av 

och sträva för perfektion. Dem fysiska 

symtom var: sömnstörning, 

aptitlösheten, skakning och 

hjärtklappning. Stöd i denna nya 

livssituation var av stor betydelsen för 

dessa mammor 

 


