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Sammanfattning 
Bakgrund: Postpartum depression drabbar 13-19% av nyblivna mammor och 
konsekvenserna av att behandling inte sätts in i tid kan få bestående effekter för såväl 
mamman som barnet. Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar hjälpsökande 
beteenden hos nyblivna mammor med symptom på postpartum depression. Metod: 
En allmän litteraturstudie genomfördes där tio kvalitativa artiklar granskades, 
analyserades och sammanställdes. Resultat: Ur litteraturstudiens resultat framkom 
temana: hälso- och sjukvårdens påverkan, familj och närståendes betydelse, 
kunskapsnivån kring postpartum depression, kulturens betydelse och förväntningar 
kring moderskapet. Hälso- och sjukvården samt familj och närstående beskrevs vara 
faktorer som främjade kvinnors hjälpsökande beteenden samtidigt som kultur, 
okunskap, informationsbrist och förväntningar kring moderskapet var framträdande 
hinder på vägen till att söka hjälp. Slutsats: Studien visade på ett antal faktorer som 
påverkade det hjälpsökande beteendet. För att kunna minska stigmatiseringen kring 
diagnosen och istället öka kunskaperna behövs det mer omfattande 
informationsåtgärder. Sjuksköterskor behöver ha god kunskap om postpartum 
depressionen för att förstå kvinnornas hjälpsökande beteenden och vidare forskning 
kring upplevelsen av hälso- och sjukvården som en hindrande faktor är önskvärt för 
att denna faktor i framtiden endast ska vara främjande. 
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Abstract 
Background: Postpartum depression affects 13-19% of new mothers, and the 
consequences when treatment is not introduced in time can have permanent effects for 
both the mother and the child. Purpose: To describe factors that affect help seeking 
behaviors in new mothers with symptoms of postpartum depression. Method: A 
general literature study was conducted where ten qualitative articles were examined, 
analyzed and compiled. Results: The results of the literature study featured the 
themes: the impact of health care, the meaning of family and close relatives, the level 
of knowledge regarding postpartum depression, the significance of culture and 
expectations about maternity. Healthcare and family were described as promotive 
factors in women's help seeking behavior while culture, ignorance, lack of 
information and expectations about motherhood were prominent barriers in help 
seeking. Conclusion: The study showed several factors that influenced the help 
seeking behavior. In order to reduce stigmatization around the diagnosis and instead 
increase knowledge, more comprehensive information measures are needed. Nurses 
need to have knowledge of postpartum depression in order to understand women's 
help seeking behaviors and further research on the health care experience as a barrier 
is desirable for this only be a promotive factor in the future. 
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Inledning     
I världen är förekomsten av postpartum depression (PPD) hos nyblivna mammor 13-
19% (O‘Hara & McCabe, 2013) och i Sverige uppskattas denna siffra till 8-15% 
(Socialstyrelsen, 2017). PPD har genom tiderna beskrivits som en diagnos bunden till 
västerländsk kultur (Posmontier & Waite, 2011). Vidare beskrivs orsakerna bakom 
diagnosen som brist på socialt stöd och en hektisk livsstil vilket kan bidra till 
svårigheter att växa in i den nya rollen som mamma. Denna teori kring diagnosens 
orsaker var nyskapande men kunde inte förklara varför PPD existerade i såväl 
västerländsk som icke-västerländsk kultur. Posmontier et al. (2011) beskriver att den 
forskning som efterföljer resulterar i ett mer psykologiskt perspektiv. Idag beskrivs de 
bakomliggande orsakerna till postpartum depression som en blandning mellan 
psykologiska, fysiologiska och sociala faktorer (Posmontier et al., 2011).   
 
Det finns samhälleliga föreställningar kring att bli förälder då detta anses vara livets 
mest lyckliga ögonblick (Askén, 2012; Lindeborg, 2012; Wickberg & Hwang, 2003). 
Förväntningarna kring en positiv förlossning och ett positivt moderskap beskrivs som 
viktiga och kan innebära ett hårt slag för den nyblivna mamman om de inte uppfylls 
(Haga, Lynne, Slinning & Kraft, 2011). Postpartum depression är en diagnos som 
anses vara signifikant underbehandlad dels på grund av stigmatisering av sjukdom 
under en tid som bör vara lycklig samt delvis på grund av bristande kunskap (Werner, 
Miller, Osborne, Kuzava & Monk, 2014). PPD är idag ett utbrett folkhälsoproblem 
som anses växa över hela världen (Hahn-Holbrook, Cornwell-Hinrichs & Anaya, 
2018). Det innebär stora kostnader för samhället i form av resurser inom hälso- och 
sjukvården (Cox & Holden, 2003). Samhället anses idag stå inför stora utmaningar 
kring att förebygga kvinnors lidande av PPD (Hahn-Holbrook et al., 2018).  
 
När ett problem uppstår och utmanar en individs personliga förmågor startar en 
komplex beslutsprocess (Cornally & McCarthy, 2010). Denna process som startar vid 
erkännandet och definitionen av problemet och fortsätter fram till mottagandet av 
hjälp kallas för en individs help seeking behavior eller den svenska benämningen det 
hjälpsökande beteendet. Det hjälpsökande beteendet kan definieras som ett 
problemfokuserat och planerat beteende som involverar interaktion med hälso- och 
sjukvårdspersonal (Cornally et al., 2010). Vägen till att söka hjälp ser olika ut och kan 
påverkas av såväl hindrande som främjande faktorer. Här har sjuksköterskan ett 
ansvar i att bidra med kunskap och medvetenhet som kan användas för att utveckla 
och analysera det hjälpsökande beteendet hos den enskilda individen (Cornally et al., 
2010). Hadfield och Wittowski (2017) beskriver hur nyblivna mammor finner 
processen att söka hjälp svår, med flera hinder som hindrar dem från både att söka 
och acceptera professionellt stöd.  
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Bakgrund 
Depression beskrivs som en allvarlig psykisk diagnos som skapar begränsningar i 
handlingsförmåga och förknippas med beteendemässiga, känslomässiga och kognitiva 
risker (O’Hara, 2009). En av sakerna som skiljer PPD från en depression som infaller 
under andra tider i livet är att det råder en positiv kultur kring förlossningen med 
förväntningen om att nya föräldrar, särskilt mödrar, bör vara glada och inte ledsna 
under denna tid (O’Hara, 2009). Begreppet postpartum betyder efter barnafödsel eller 
förlossning (Cambridge Dictionary, 2018). En depression i postpartum perioden 
orsakar inte bara enormt lidande för den nyblivna mamman utan riskerar även att 
påverka barnets utveckling (O’Hara, 2009). Vidare beskrivs det att postpartum 
depression infaller under perioden som sträcker sig från förlossningen och fram till ett 
år efter födseln.  
 
Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att förebygga sjukdom, främja 
hälsa, lindra lidande och återställa hälsa (International Counsil of Nurses, 2017). 
Sjuksköterskan har även ansvar för att etablera en tillitsfull relation med patienten 
vilket är en förutsättning för god omvårdnad (Socialstyrelsen, 2017). Vidare beskrivs 
de korta vårdtiderna som i snitt är två dygn efter en förlossning vara bidragande till att 
symptom på psykisk ohälsa hos den nyblivna mamman inte upptäcks. Socialstyrelsen 
(2017) menar även att det finns brister i uppföljningen efter att mamma och barn har 
lämnat sjukhuset. Det erbjuds vanligtvis först ett hembesök en till två veckor efter 
förlossningen men då ligger fokus vid barnets hälsa och utveckling. 
Mödrahälsovården utför inte uppföljningar kring kvinnornas hälsa förrän 6-12 veckor 
efter förlossningen där det då erbjuds ett eftervårdsbesök (Socialstyrelsen, 2017). 
Denna bristande kontinuitet efter kvinnans förlossning innebär att många mödrar med 
PPD inte blir diagnostiserade.     
 
Det är viktigt att skilja postpartum depression från differentialdiagnosen postpartum 
blues, som är ett tillstånd som oftast är övergående (O’Hara, 2009). Postpartum blues 
innefattar vanligt förekommande humörförändringar som infaller under den första 
veckan och upp till 10 dagar efter förlossningen. Dessa humörförändringar försvinner 
oftast inom denna tidsperiod utan behov av insatser från hälso- och sjukvården 
(O’Hara, 2009). Vidare innefattar symptomen på postpartum blues humörlabilitet, 
irritabilitet, överkänslighet i interaktionen med andra individer, ångest, sömnlöshet, 
gråtmildhet och ibland även upprymdhet. O’Hara (2009) beskriver även att det är 
viktigt att skilja postpartum depression från postpartum psykos som kännetecknas av 
ett känslotillstånd med starka depressiva inslag som debuterar i nära anslutning till 
förlossningen. Symptomen vid psykos innefattar sömnlöshet, självmordstankar 
overklighetskänslor, tankar kring att inte vilja ha barnet och tankar om att ta livet av 
barnet (Engqvist & Nilsson, 2013).  
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Postpartum depression och den nyblivna mamman 
Moderskapet beskrivs som den mest naturliga, spontana och givande upplevelsen i en 
kvinnas liv men för en del blir postpartum depression ett verkligt trauma som skapar 
en oförmåga att möta och lösa de krav och utmaningar som ställs på den nya 
identiteten som mamma (Ambrosini, Donzelli & Stanghellini, 2012). I användningen 
av sociala medier matas kvinnan med bilden av det perfekta moderskapet, vilket kan 
vara en stressfaktor i anpassningen till den nya rollen som mamma (McDaniel, Coyne 
& Holmes, 2011). Kraven på den nyblivna mamman är många och innebär omsorg 
dygnet runt kring det nyfödda barnet samtidigt som det normala hushållsarbetet 
behöver upprätthållas (O’Hara, 2009). Vidare skiljer sig mammor med PPD från 
resterande mammor när det kommer till hur de tittar på sitt spädbarn, hur de svarar på 
uttalanden kring sitt spädbarn samt uppvisandet av positiva eller negativa 
ansiktsuttryck i interaktionen med sitt barn. O’Hara (2009) menar att mödrar med 
PPD kan uppvisa en låg nivå av engagemang, verka känslomässigt oberörda, visa 
brister i responsen till spädbarnet och även uppleva en känsla av intrång. PPD kan 
potentiellt kraftigt hämma den nyblivna mammans förmåga att känslomässigt anknyta 
till sitt barn och bedöma barnets sociala och emotionella utveckling (Mason, Briggs & 
Silver, 2011). Mammor med PPD visar tendenser till att leka mindre med sitt barn, 
uppvisa mindre glädje, ha mindre positiva ansiktsuttryck i interagerandet och ha 
mindre ögonkontakt samt mindre kroppskontakt med barnet (Field, 2009). Det finns 
även ett synligt samband mellan diagnosen och faktorer som mammans förmåga att 
amma, förse barnet med mat samt att skapa goda sömnvanor. Andra symptom som 
kan kopplas till postpartum depression är att mamman upplever en känsla av 
värdelöshet, oförmåga att fatta beslut samt återkommande tankar om självmord och 
döden (Liberto, 2012). Den grundläggande strukturen bakom PPD förklaras enligt 
Beck (1992) i form av teman där kvinnors upplevelser av tillståndet beskrivs. En 
outhärdlig ensamhet med tvångstankar kring att vara en dålig mamma och en konstant 
rädsla för att aldrig bli normal igen är några av kvinnornas erfarenheter (Lasiuk & 
Ferguson, 2005). De beskriver även hur de befinner sig i en konstant hjärndimma där 
livet upplevs som tomt och där de känner känslor av att hålla på att bli galen. 
Kvinnorna menade att de blivit en robot som utförde allt per automatik och att de 
även upplevde kvävande skuldkänslor över tankar kring att skada sitt barn (Lasiuk et 
al., 2005). Slutligen kunde betraktandet av döden ge kvinnorna en glimt av hopp.  
 
Tidigare forskning kring orsakerna bakom PPD beskrivs enligt Postmontier et al. 
(2011) ha fokuserats vid den västerländska kulturen där kvinnorna bor i ett hektiskt 
och ständigt föränderligt samhälle. Vidare beskrevs idealiseringen kring moderskapet 
i den västerländska kulturen som förväntningar kring att kvinnan borde vara 
självständig och lycklig samtidigt som hon inte fick stöd och erkännande från 
samhället i sin nya roll som mamma. Denna teori kunde dock inte förklara varför PPD 
fanns konsekvent i såväl västerländska som icke-västerländska kulturer (Posmontier 
et al., 2011). Enligt Hahn-Holbrook et al. (2018) är idag förekomsten av PPD högst i 
länder som Chile, Sydafrika och Turkiet samtidigt som Nederländerna, Schweiz och 
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Nepal har lägst förekomst. Forskning kring orsakerna till postpartum depression visar 
att det än idag är svårt att urskilja en specifik faktor som orsakar tillståndet (O’Hara, 
2009). Vidare framställs traumatiska livshändelser, hormonella förändringar och 
äktenskapliga förhållanden som bakomliggande orsaker samtidigt som 
socioekonomisk status anses vara mindre relaterad till PPD. I studien av Ugarte et al. 
(2017) sammanställs de största skälen till att nyblivna mammor drabbas av diagnosen. 
Här framträder däremot låg socioekonomisk status som en orsak relaterad till PPD. 
Vidare beskrivs depressiva besvär under graviditeten, medicinska sjukdomar som 
diabetes och hjärtsjukdom samt psykiska diagnoser som depression, schizofreni eller 
bipolär sjukdom som bidragande faktorer. Sylven, Thomopoulos, Kollia, Jonsson och 
Skalkidou (2016) menar att 10% av kvinnor utan tidigare erfarenheter av psykisk 
ohälsa drabbas av PPD. Vidare framkommer att postpartum depression kan drabba 
alla nyblivna mammor och eftersom flera riskfaktorer lyfts fram i tidigare studier 
försvåras diagnostiseringen.  
 

Postpartum depression och barnet 
Postpartum depression orsakar störningar i interaktionen mellan den nyblivna 
mamman och spädbarnet som kan påverka spädbarnets utveckling och hälsa (O’Hara, 
2009). Tecken på påverkan hos spädbarnet innefattar svårhanterligt temperament och 
sämre anknytning till sin mamma. Spädbarn till mammor som lider av PPD uppvisar 
mindre ögonkontakt under matning och påvisar mindre vilja att leka. De uppvisar 
även tendenser till tillbakadragenhet och är svårare att trösta jämfört med barn till 
mammor utan diagnosen (O’Hara, 2009). Vidare kan diagnosens påverkan på barnet 
visa sig i senare ålder genom en nedsatt kognitiv, social och emotionell utveckling. 
Det finns ett samband mellan PPD hos nyblivna mammor och försenad 
språkutveckling hos barnet (Kawai, Takagai, Takei, Itoh, Kanayama & Tsuchiya, 
2017). Vidare beskrivs hur en längre och allvarligare postpartum depression ökar 
risken för att barnet får stora språkliga svårigheter och även den icke-verbala 
kommunikationen hos barnet riskerar att bli försenad (Kawai et al., 2017). 
Interaktionen mellan mamman och barnet har stor betydelse för utvecklingen av 
barnets sociala kompetens (Letournea et al., 2012).  
 

Postpartum depression och det hjälpsökande beteendet  
För att förstå djupet i termen help seeking behavior krävs en separat definition av 
begreppen (Cornally et al., 2010). Begreppet help beskrivs som göra det lättare, 
förbättra en situation eller ett problem. Begreppet seeking innebär att leta efter eller 
försöka förvärva (Cornally et al., 2010). En djupare definition av begreppet kan även 
beskrivas som att försöka hitta eller försöka att få. Den fullständiga termen help 
seeking behavior kan definieras på olika sätt beroende på individens situation och på 
svenska översätts termen till hjälpsökande beteende. När en nybliven mamma 
upplever symptom på postpartum depression påbörjas processen av att söka hjälp 
(Hadfield et al., 2017). Vidare beskrivs det hjälpsökande beteendet som komplext då 
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det påverkas av såväl hindrande som främjande faktorer. Den hjälpsökande processen 
representerar en avsiktlig handling för att lösa ett problem som utmanar individens 
personliga förmågor (Cornally et al., 2010). Detta leder till ett beslutsfattande kring 
att agera som påverkas av såväl sociala som kognitiva faktorer. När beslutet om att 
agera har tagits väljs en källa till hjälp ut där den nyblivna mamman kan berätta om 
problemet i utbyte mot att få hjälp (Cornally et al., 2010). Att söka hjälp för psykiska 
problem kan innebära en upplevelse av skam som skapar ett problem på vägen att 
våga söka hjälp (Gulliver, Griffiths & Christensen, 2010).  
  

Teoretisk referensram  
En omvårdnadsteori med namnet Teetering on the edge som specifikt berör 
postpartum depression har tagits fram av omvårdnadsforskaren Cheryl Tatano Beck 
(Lasiuk et al., 2005). Teorin växte fram efter upptäckten av hälso- och sjukvårdens 
brister i uppföljningen av den psykologiska statusen hos kvinnor efter en förlossning. 
Den betraktas som en effektiv bro mellan stora omvårdnadsteorier och 
omvårdnadspraxis och anses kunna vara ett viktigt bidrag till den kliniska 
verksamheten genom att den främjar kunskapen som behövs för att bedriva god 
omvårdnad kring kvinnor som drabbas av PPD (Lasiuk et al., 2005). Dessa kvinnor 
beskrivs enligt teorin som en helhet bestående av psykologiska, fysiologiska och 
sociala faktorer som ska förstås och fungera i hälso-och sjukvården. Teorin speglar 
fyra stadier med tillhörande subkategorier som kvinnor genomgår för att hantera sin 
PPD; 
 

1. Drabbas av skräck 
Kvinnan lever med skrämmande ångestattacker, ett orubbligt besatthetstänk 
och utvecklar en omslutande hjärndimma. 
 

2. Självets döende  
Kvinnan upplever alarmerande overklighetskänslor, en känsla av att vilja 
isolera sig själv från omvärlden och överväger eller gör försök till ett 
självdestruktivt beteende. 

 
3. Kämpa för överlevnad 

Kvinnan strider mot sig själv och kämpar för överlevnad genom en önskan att 
symptomen ska lätta. Söker tröst hos stödgrupper.  

 
4. Återta kontroll  

Kvinnan upplever en oförutsägbar övergång, påbörjar ett sorgearbete över den 
förlorade tiden och påbörjar ett försiktigt tillfrisknande. 
 

(Lasiuk et al., 2005; Alligood, 2014) 
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Becks teori anammar en holistisk syn på kvinnan för att förstå upplevelsen av PPD, 
som är förenlig med sjukvårdens perspektiv och värderingar inom omvårdnad (Lasiuk 
et al., 2005). Postpartum depression är ett komplext fenomen såväl erfarenhetsmässigt 
som teoretiskt (Alligood, 2014). Vidare kan Becks teori väl tillämpas i praktiken 
eftersom studier utförts genom observationer gjorda i hälso- och sjukvården. Beck har 
även genom sina teorier tagit fram skalan postpartum depression screening scale 
(PDSS) som har till syfte att upptäcka PPD. Verktyget för att kunna ställa diagnosen 
är meningsfullt för både kvinnor och de sjuksköterskor som träffar patientgruppen 
(Alligood, 2014). Vidare beskrivs sjuksköterskeyrket som en vårdande profession 
med vårdande skyldigheter till patienter samtidigt som begrepp och definitioner i 
teorin används för att kunna förutse kvinnors risk att drabbas av PPD. Den 
mellanmänskliga interaktionen mellan sjuksköterska och patient framhålls som det 
huvudsakliga tillvägagångssättet för att uppnå hälsa och välmående hos patienten 
(Alligood, 2014). Beck beskriver även hur många kvinnor lider i det tysta och att 
detta går att förebygga genom effektiv behandling och tidig identifiering av 
riskfaktorer. Det förebyggande arbetet kring PPD anser Beck kunna minska lidandet 
och förhindra de skadliga konsekvenserna som diagnosen har på såväl kvinnorna och 
deras familjer (Alligood, 2014). Sammanfattningsvis kan sjuksköterskans 
identifiering av det hjälpsökande beteendet underlätta i deras arbete med dessa 
kvinnor samtidigt som det även kan bidra till utvecklingen av en mer evidensbaserad 
och personcentrerad vård (Cornally et al., 2011).  
 

Problemformulering  
Att en nybliven mamma upplever depressiva känslor är något som i samhället inte 
förknippas med barnafödande eftersom det sker under en tid som borde vara lycklig. 
Det är av vikt att beskriva faktorer som påverkar nyblivna mammors hjälpsökande 
beteenden då det utvecklar sjuksköterskans omvårdnad vid PPD. Det skapar även 
medvetenhet kring kvinnors lidande och en förståelse för vägen till hjälp.  
 

Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar hjälpsökande beteenden hos nyblivna 
mammor med symptom på postpartum depression. 
 

Metod  
Design 
En allmän litteraturstudie genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2015). I en allmän litteraturstudie används en design med syfte att sammanställa en 
bakgrund som föranleder utförandet av en empirisk studie eller som kartlägger hur 
kunskapen inom ett ämne ser ut. Beskrivningar och analyser genomförs vilket 
förutsätter ett specifikt syfte, en beskriven litteratursökning, beskrivna kriterier för 
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urval samt kriterier för att litteraturen kritiskt granskats. Vidare ska även resultat och 
rekommendationer i studierna finnas tydligt redovisade (Forsberg & Wengström, 
2015).  
 

Datainsamling 
En inledande sökning utfördes i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) på 
Högskolan i Halmstad för att säkerställa att tidigare kandidat- och magisteruppsatser 
inom den valda inriktningen i ämnesområdet inte publicerats under de senaste fem 
åren. Datainsamlingen bör enligt (Östlundh, 2012) inledas med en övergripande 
sökning för att få en inblick över det valda ämnesområdet. Trots att resultatet vid 
sökningen visade på en begränsad mängd forskning inom området ansågs det 
tillräckligt för att besvara studiens syfte. Studiens sökningar utfördes i databaserna 
Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), Psychological Abstracts 
(PsycINFO) och Public Medline (PubMed). Sökningar gjordes även i SveMed+ utan 
relevant resultat. Utifrån studiens syfte kunde sökord identifieras. De sökord som 
väljs ut ska vara representativa och lämpliga för studiens syfte (Wallengren & 
Henricson, 2012). För att beskriva innehållet i databasen och specificera sökningen 
kan ämnesord användas (Östlundh, 2012). I databasen CINAHL benämns denna 
funktion som cinahl headings och i PubMed som MeSh. I databasen PsycINFO 
användes ämnesordlistor (thesaurus). En annan teknik är sökverktyget booleska 
operatorer (OR, AND) som möjliggör användandet av fler sökord.  
 
Utifrån studiens syfte valdes sökorden help seeking behavior och postpartum. 
Sökningarna utfördes även med sökordet postnatal, som är en synonym till 
postpartum. Detta gav dock inte fler resultatartiklar. Sökordet nursing lades till 
eftersom studien ingår i omvårdnadsforskning och även sökordet depression användes 
för att utforska databaserna. Detta resulterade i artiklar som inte överensstämde med 
studiens syfte och även i ett för begränsat antal träffar i databaserna. Utifrån detta 
gjordes valet att endast använda sökorden help seeking behavior och postpartum 
tillsammans med den booleska operatorn >>AND<<. För att specificera sökningarna i 
databaserna tillämpades funktionen ämnesord och ämnesordlistor. En kompletterande 
sökning genomfördes även som fritextsökning för att minimera risken för att 
ytterligare artiklar förbisågs. Sökord som gav relevanta resultat redovisas i bilaga A. 
Studiens sökningar resulterade i totalt 220 träffar där 138 abstract lästes och 74 
artiklar granskades (Bilaga B). De kvantitativa artiklar som framkom under 
datainsamlingen exkluderades då de inte svarade till studiens syfte. För att granska 
kvaliteten på de resterande artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativa studier. Samtliga artiklar som valdes ut erhöll grad I 
(80%) eller II (70%) enligt bedömningsmallen och svarade till studiens syfte.  
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Inklusions- och exklusionskriterier  

En studies inklusions och exklusionskriterier formas utifrån studiens 
problemformulering och syfte (Friberg, 2012). Inklusionskriterier för datainsamlingen 
var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska (Östlundh, 2012). Artiklar som 
publicerats mellan 2008 och 2018 inkluderades i studien då detta ansågs vara ett 
relevant tidsintervall. I databaserna Cinahl och PsycInfo inkluderades även artiklar 
med Peer review, där denna avgränsningsfunktion fanns tillgänglig. 
Exklusionskriterier innefattade review artiklar och studier som inte var etiskt 
godkända.  
 

Artikelsökning i CINAHL  

Cinahl är en bred databas som främst fokuserar på forskning inom omvårdnad 
(Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015). Den första sökningen genomfördes 
med ämnesordet MH (“help seeking behavior”). Sökningen resulterade i 2367 träffar 
och valet gjordes att kombinera MH (“help seeking behavior”) med den booleska 
operatorn >>AND<< och sökordet postpartum som resulterade i 55 träffar. 45 abstract 
lästes, åtta artiklar svarade till studiens syfte och samtliga artiklar gick vidare till 
granskning.  
 
För att försäkra sig om att ämnesområdet inom databasen genomsökts gjordes en 
andra sökning med fritexten help seeking behavior vilket resulterade i 2548 träffar. 
För att begränsa sökningen lades den booleska operatorn >>AND<< och sökordet 
postpartum till vilket resulterade i 61 träffar, 25 abstract lästes och 11 artiklar svarade 
till studiens syfte. Åtta var dubbletter från den första sökningen i CINAHL och tre 
gick vidare till granskning. Totalt resulterade sökningarna i databasen CINAHL i 11 
artiklar som gick vidare till granskning.  
 

Artikelsökning i PsycINFO 

PsycINFO är en databas med inriktning på psykologisk forskning inom omvårdnad 
och medicin (Forsberg & Wengström, 2015). Vid den första sökningen i databasen 
användes termen (“help seeking behavior”). Sökningen resulterade i 1969 träffar. För 
att reducera antalet träffar inkluderades sökordet postpartum med den booleska 
operatorn >>AND<<. Resultatet blev 23 träffar. 15 abstract lästes och åtta artiklar 
svarade till studiens syfte men två artiklar var dubbletter från sökningen i CINAHL. 
Ytterligare sex artiklar gick vidare till granskning.    
 

Artikelsökning i PubMed 

PubMed är en databas som inriktar sig på vetenskapliga artiklar inom medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Vid den första sökningen fanns inte 
termen (“help seeking behavior”) (MeSh). En kompletterande sökning med (”help 
seeking behavior”) (MeSh Major Topic) gav 251 resultat. För att begränsa antalet 
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träffar användes den booleska operatorn >>AND<< och sökordet postpartum vilket 
resulterade i fem träffar. Fyra abstract lästes, två artiklar svarade till studiens syfte 
men båda var dubbletter från tidigare sökningar i CINAHL och PsycINFO.  
 
En andra sökning gjordes som en fritextsökning med termen help seeking behavior 
som resulterade i 2062 träffar. För att begränsa antalet träffar lades den booleska 
operatorn >>AND<< postpartum till vilket resulterade i 32 träffar. 15 abstract lästes 
och nio artiklar svarade till studiens syfte men åtta artiklar i sökningen var dubbletter 
från tidigare sökningar i CINAHL och PsycINFO. En artikel gick vidare till 
granskning. Totalt resulterade sökningarna i databasen PubMed i en ny artikel. 
 
Databearbetning 
Det slutliga antalet resultatartiklar efter sökningarna blev 10 kvalitativa artiklar som 
bearbetades och analyserades med stöd av Forsberg och Wengströms (2015) fem steg 
för innehållsanalys. Vidare kännetecknas en innehållsanalys av att klassificera den 
insamlade data på ett systematiskt sätt för att kunna upptäcka och identifiera teman 
och mönster. Att genomföra en analys kan förklaras som att gå från en helhet till en 
del och därifrån skapa en ny helhet (Friberg, 2012). Delar av resultatet som 
överensstämde med studiens syfte sönderdelades därför för att finna gemensamma 
och viktiga aspekter som kunde bidra till att skapa en ny helhet. För att få en djupare 
förståelse för ämnet lästes de utvalda artiklarna först enskilt för att sedan diskuteras 
tillsammans. Vid diskussionen kondenserades artiklarnas innehåll för att identifiera 
likheter och skillnader. Genom färgkodning kunde därefter en tydlig överblick 
formas. Färgkodningarna användes sedan för att fokusera materialets innehåll och för 
att kunna skapa kategorier. Kategorier skapades utifrån nyckelord som okunskap, 
skuld, stöd, stigmatisering, rädslor, skam, förnekelse, fasad, tillgång och tillit. 
Kategorierna kunde därefter reduceras och utmynna i fem teman. Detta bildade då en 
ny helhet och skapade ett nytt resultat (Bilaga C).  
 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik beskriver de etiska överväganden som pågår innan och under ett 
vetenskapligt arbete (Kjellström, 2012). Vidare är syftet med forskningsetik att värna 
om livsformer samt att försvara individens grundläggande värde och rättigheter 
genom att skydda de individer som är deltagande i forskningen som utförs. World 
Medical Association (2013) är en organisation med syfte att sträva efter uppnåendet 
av en hög internationell standard inom medicinsk utbildning, medicinsk vetenskap, 
medicinsk etik och hälsovård. Tillsammans med lagen om etikprövning (SFS 
2003:460) har ett antal etiska principer formats. Två principer som är en del av de 
etiska koderna är personuppgiftslagen och människovärdesprincipen (Kjellström, 
2012). Syftet med personuppgiftslagen är att visa hänsyn och skydda den enskilda 
individen samt skapa hälsa, säkerhet och värna om personlig integritet (1998:204). 
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Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och besitter lika 
rättigheter oberoende av sin ställning i samhället (Kjellström, 2012). En analys av 
studiens nytta och risker kan genomföras för att skydda deltagarna under arbetets 
gång (Kjellström, 2012). Riskerna med studier inom detta ämne identifierades som 
brist på konfidentialitet eller att deltagarnas privatliv kränks (Kjellström, 2012). Detta 
vägdes mot kunskapen som uppkom i samband med studien. I studien görs de 
nyblivna mammornas röster hörda vilket kan bidra till fördjupad kunskap för såväl 
samhället som professioner inom hälso- och sjukvården. Forsberg och Wengström 
(2015) beskriver att etiska överväganden bör uppmärksammas i litteraturstudier. De 
vetenskapliga artiklar som inte var godkända av en etisk kommitté eller inte beskrev 
etiska överväganden exkluderades i studien. Studiens nytta anses överväga de 
eventuella riskerna då den utförts genom informerat samtycke i enlighet med 
principen om informerat samtycke. 
 

Resultat 
Resultatet delades upp i följande teman: hälso- och sjukvårdens påverkan, familj och 
närståendes betydelse, kunskapsnivån kring postpartum depression, kulturens 
betydelse och förväntningar kring moderskapet. I resultatet benämns studiernas 
deltagare i fortsättningen som nyblivna mammor eller kvinnor. Resultatet är uppbyggt 
och baseras på de nyblivna mammors upplevelser av det hjälpsökande beteendet. 
Detta resulterade i upplevda faktorer som påverkat kvinnornas väg till hjälp för sina 
symptom på postpartum depression.  
 
Hälso- och sjukvårdens påverkan 

Hälso- och sjukvården beskrevs av nyblivna mammor som både en främjande faktor 
(Gardner, Bunton, Edge & Wittowski, 2014; O’Mahony, Donnelly, Raffin-Bouchal & 
Este, 2012; Bell, Feeley, Hayton, Zelkowitz, Tait & Desindes, 2016; Slade, Morrell, 
Rigby, Ricci, Spittlehouse & Brugha, 2010) och en hindrande faktor (Bilszta, 
Ericksen, Buist & Milgrom, 2010; Bell et al., 2016; Slade et al., 2010; Edge & 
Mackain, 2010; O’Mahony et al., 2012). En del nyblivna mammor kände sig bekväma 
med att vända sig till professionell hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de ansågs 
vara en källa till kunskap (Gardner et al., 2014). Vidare ansåg kvinnorna att vetskapen 
om att kunna få stöd och ett konfidentiellt möte med sjukvårdspersonalen var en 
främjande faktor till att våga söka hjälp. Samtliga kvinnor i studien av Bell et al. 
(2016) beskrev hur hembesök eller nära tillgång till vård underlättade hjälpsökanden. 
Vidare beskrevs även tillgången till e-tjänster inom hälso- och sjukvården som en 
främjande faktor eftersom tjänsterna agerade som en informationskälla kring PPD och 
dess symptom. Kvinnor menade att e-tjänster som webbseminarier där andra nyblivna 
mammor förde diskussioner kring sitt välmående kunde ge upphov till minskad känsla 
av isolering (Bell et al., 2016). I studien av O’Mahony et al. (2012) beskrev kvinnorna 
att när väl källan till hjälp upptäckts i hälso- och sjukvården upplevs kvaliteten som 
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god. Fortsättningsvis beskrevs mötet med sjuksköterskor som stödjande och 
beskyddande. En annan främjande faktor som beskrevs av nyblivna mammor var ett 
redan befintligt förhållande till en person i hälso- och sjukvården där upplevelsen av 
att veta vem de skulle söka hjälp hos skapade en känsla av kontinuitet och trygghet 
(Bell et al., 2016). I studien förklarade kvinnorna även att en tillitsfull, lättillgänglig 
och en kulturellt förstående hälso- och sjukvårdspersonal underlättade det 
hjälpsökande beteendet. Tidigare möten med kompetent hälso-och sjukvårdspersonal 
och en positiv relation till vården beskrevs av kvinnorna som främjande för att i 
fortsättningen vilja vända sig till vården (Slade et al., 2010; O’Mahony et al., 2012).   
 
Kvinnors erfarenheter av svårtillgänglig vård beskrevs som ett praktiskt hinder i deras 
hjälpsökande beteende (Bilszta et al., 2010; Bell et al., 2016). Vidare berättade 
kvinnorna att upplevelser av långa väntetider, brist på kontinuitet och uppföljning 
efter förlossningen hämmade deras process att söka hjälp. I studien av Slade et al. 
(2010) förklarade kvinnorna att den vårdgivare som de träffade inom hälso- och 
sjukvården behövde vara någon som de känslomässigt kunde relatera till. 
Fortsättningsvis berättade kvinnorna hur vetskapen om att personen de skulle träffa 
inte uppfyllde detta eller även var helt okänd kunde göra att de hellre inte sökte hjälp. 
Majoriteten av nyblivna mammor uttryckte besvikelse och missnöje över tidigare 
interaktioner med hälso-sjukvårdspersonal vilket beskrevs vara en hindrande faktor 
till att söka hjälp för sina symptom på postpartum depression (Edge et al., 2010; 
Bilzsta et al., 2010). Kvinnor framhöll hur deras känslor i tidigare möte med 
sjuksköterskan normaliserats och inte togs på allvar vilket ledde till att kvinnorna inte 
vågade prata om sina problem (Bilzsta et al., 2010; O’Mahony et al., 2012; Bell et al., 
2016). Kvinnornas tidigare erfarenheter beskrevs ha bidragit till uppfattningen om att 
deras upplevelser vid hjälpsökandet i vården överlag skulle vara negativa (Edge et al., 
2010). En del nyblivna mammor förklarade även hur deras tidigare avvisade möten 
med vårdpersonal gällande sitt sjuka barn skapade en motvilja inför att senare söka 
hjälp för sina egna besvär.  
 
Kvinnor upplevde att bristfällig information från hälso- och sjukvården var en 
omfattande barriär i det hjälpsökande beteendet för postpartum depression (Slade et 
al., 2010; Bell et al., 2016; Callister, Beckstrand & Corbett, 2011). En del av 
kvinnorna i studien av Slade et al. (2010) uppgav att de inte fått någon information 
kring PPD av hälso- och sjukvården. Kvinnor berättade hur de under 
graviditetskontroller hade svårigheter med att ta emot information kring diagnosen då 
det fanns en förnekelse kring att det kunde drabba dem själva (Bilszta et al., 2010). 
Vidare konstaterades det av kvinnorna att informationen kring PPD kan förbättras 
såtillvida att hälso- och sjukvården kan erbjuda speciella gruppträffar med andra 
gravida/nyblivna mammor för att skapa en öppenhet kring den mentala hälsan och 
även för att ge information om hur de ska söka hjälp. I studien av Bell et al. (2016) 
upplevde de nyblivna mammorna att den information som erbjöds främst fokuserades 
på barnets behov och inte kring kvinnans psykiska välmående. Enligt kvinnorna i 
studien av Callister et al. (2011) handlade informationen om maten barnet skulle äta, 
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vilken vikt barnet borde ha och eventuella provsvar. Kvinnor efterfrågade att hälso- 
och sjukvårdspersonalen istället borde sett familjen som en helhet och att 
informationen som ges även borde inriktas på kvinnans mentala hälsa (Bell et al., 
2016; Callister et al., 2011).   
 

Familj och närståendes betydelse 
De nyblivna mammorna beskrev hur familj och närstående var en främjande och 
viktig del i det hjälpsökande beteendet (Edge et al., 2010; Slade et al., 2010; 
O’Mahony et al., 2012; Bell et al., 2016). Kvinnorna menade att de upplevde ett 
behov av att bli förstådda i sin hemmiljö och att stödet från deras partner och familj 
underlättade i processen att söka hjälp (Bell et al., 2016; O’Mahony et al., 2012). 
Uppmuntran från en närstående kring att kontakta vården för sina symptom ansågs av 
kvinnorna vara en avgörande faktor (Slade et al., 2010; O’Mahony et al., 2012). I 
studien av Edge et al. (2010) beskrev kvinnorna hur rädslan över att det depressiva 
beteendet skulle påverka familjen och det nyfödda barnet främjade deras motivation 
till att söka hjälp hos hälso- och sjukvården. Stödet som kvinnorna upplevde från 
partner och familj beskrevs i studien av O’Mahony et al. (2012) inte bara vara en 
bidragande faktor till att söka hjälp utan även en viktig del i kvinnornas tillfrisknande 
från PPD. 
 

Kunskapsnivån kring postpartum depression  

Kvinnor upplevde att det råder en okunskap kring psykisk ohälsa och att postpartum 
depression är en diagnos som de själva och deras närstående kan ha svårt att förstå 
(Callister et al., 2011; O’Mahony et al., 2012; O’Mahony & Donnelly, 2013a; 
O’Mahony, Donnelly, Raffin-Bouchal & Este, 2013b). Okunskapen kunde enligt 
kvinnorna leda till att de inte uppfattade sina symptom som ett problem (Edge et al., 
2010). En kvinna berättar vidare att i samband med att symptomen fortskred byggdes 
en rädsla upp kring att hon var påväg att bli ond. Kvinnor beskrev hur deras rädslor 
kring konsekvenserna av att bli diagnostiserade med PPD hindrade deras 
hjälpsökande beteende (O’Mahony et al., 2012) vilket ledde till att flera kvinnor valde 
att isolera sig (O’Mahony et al., 2013b). Flera nyblivna mammor berättade hur de 
kände en rädsla kring att de skulle bli fråntagna sitt barn om de berättade om sina 
känslor för andra människor (Callister et al., 2011; Edge et al., 2010; O’Mahony et 
al., 2012; O’Mahony et al., 2013b; Slade et al., 2010). Rädslan kring eventuell 
medicinering beskrevs av kvinnorna i studien av Edge et al. (2010) som ett hinder i 
deras hjälpsökande. De förklarade att de var rädda för att medicinen skulle påbörja en 
ond spiral av ökande doser, eskalering av symptom och att de tillslut skulle bli 
diagnostiserade med allvarligare psykiska sjukdomar. De flesta av kvinnorna i studien 
av Gardner et al. (2014) beskrev att deras erfarenheter av PPD inte uppfattades som 
en sjukdom. Istället tolkades deras upplevelser och tankar som stress. Depression 
betraktades av kvinnorna som en naturlig följd av att hantera motgångar i livet snarare 
än en legitim sjukdom (Edge et al., 2010). Kvinnorna beskrev problematiken i att inte 



 

      13 

 

kunna identifiera och skilja den psykologiska anpassningen som följer med det nya 
föräldraskapet från de depressiva känslorna (Bilszta et al., 2010). Vidare menade de 
även att deras bristande kunskap kring hur en depression yttrar sig skapade hinder i 
hjälpsökandet. För flertalet av kvinnorna innebar en depression att ständigt bli 
sängliggandes och att inte fungera fysiskt (Bilszta et al., 2010). Den bristande 
kunskapen hos en del av kvinnornas närstående ansågs vara en barriär i deras 
hjälpsökande vid postpartum depression (O’Mahony et al., 2012). PPD validerades 
inte som en diagnos hos en del kvinnors närstående utan den psykiska ohälsan sågs 
snarare som en svaghet (O’Mahony et al., 2012; Goyal, Park & McNiesh, 2015) och 
mammorna kände att de uppfattades som slarviga, tråkiga och nedstämda (Edge et al., 
2010). Kvinnor berättar att avvisandet när de sökt tröst ledde till sårbarhet och 
självtvivel (O’Mahony et al., 2012). PPD ansågs av kvinnornas vänner vara en 
diagnos som inte krävde behandling. Vidare kunde kvinnornas närstående undvika 
ämnet genom att poängtera att andra hade det värre (Goyal et al., 2015). 
  

Kulturens betydelse 
En del kvinnor beskrev att postpartum depression inte ansågs vara en accepterad 
diagnos i deras hemkulturer (Goyal et al., 2015; Callister et al., 2011). Flertalet 
kvinnor beskrev hur de upplevde kulturell stigmatisering kring PPD som innefattade 
att nyblivna mammor istället borde vara starka (O’Mahony, Donnelly, Raffin-Bouchal 
& Este, 2013b). I studien av Edge et al. (2010) betonade kvinnorna hur tilltron till den 
egna förmågan att hantera situationen i kombination med den kulturella uppfattningen 
kring den starka kvinnan bidrog till att de inte sökte hjälp. Kvinnor uttryckte att det 
fanns kulturella förväntningar kring egenskaperna hos en god mamma som innebar att 
dölja sina känslor för att visa att de klarade sig bra men även för att undvika 
upprördhet i familjen (O’Mahony et al., 2013a). Kvinnor beskrev att de blivit tvungna 
att isolera sina depressiva känslor efter att familjen avvisat dem (O’Mahony et al., 
2013b). Familjens förnekande av symptomen förklarade kvinnor som nödvändigt för 
att undvika skam och oförståelse från samhället (O’Mahony et al., 2013b; O’Mahony 
et al., 2013a). I studierna av O’Mahony et al. (2012) och Gardner et al. (2014) 
förklarade kvinnorna hur det fanns ett stöd bestående av familj, grannar och vänner 
som hjälpte dem med det nyfödda barnet och hushållet. Kvinnorna menade att den 
västerländska kulturen till skillnad från deras hemkultur mer innefattade att klara sig 
själv och att känslan av isolering upplevdes vara mycket hämmande för deras 
hjälpsökande beteende (Gardner et al., 2014).  
 
Kvinnor beskrev hur de upplevt sig diskriminerade i tidigare vårdmöten (O’Mahony 
et al., 2012). Vidare berättade kvinnorna om hur vårdpersonalens bemötande drastiskt 
kunde förändras när de började berätta om sitt ursprung, vilket uppfattades som 
rasistiskt. Bristen på tillgång till kulturellt anpassade vårdgivare lyftes fram av 
kvinnorna i studien av Edge et al. (2010) som ett hinder i deras hjälpsökande. De 
förklarade hur de hade problem med att hitta vårdpersonal och terapeuter som delade 
deras kulturella uppfattningar. I studien av Edge et al. (2010) beskrev kvinnorna hur 



 

      14 

 

hälso- och sjukvårdspersonalen oavsiktligt kunde förstärka den kulturella 
uppfattningen av den starka kvinnan genom att prata om depressionen som en slags 
överbelastning orsakad av stress vilket förstärkte deras befintliga uppfattning om att 
kunna behärska problemet på egen hand. Att möta någon som förstod deras kultur 
ansåg kvinnor var viktigt då det gjorde det bekvämare för dem att prata om sina 
depressiva känslor (Edge et al., 2010). En del av kvinnorna i studien av Goyal et al. 
(2015) menade att vårdpersonalen borde vara kulturellt medvetna och väga in faktorer 
som kultur och uppväxt för att förstå hur detta spelar roll i deras situation. Vidare 
beskrev kvinnorna hur det begränsade utbudet av kulturellt anpassade källor för att 
söka hjälp gjorde att hjälpsökandet istället undveks. I studien av Callister et al. (2011) 
framkommer det att en del av kvinnorna slussats mellan olika vårdgivare som inte 
haft någon kunskap om den latinska kulturen. Detta har lett till missförstånd där 
kvinnorna inte tagits på allvar av vårdpersonalen. Vidare beskrevs detta som ett 
hinder i kvinnornas hjälpsökande process då de dels hamnade tillbaka på ruta ett men 
även byggde upp en misstro till hälso-och sjukvården (Callister et al., 2011). 
 

Förväntningar kring moderskapet 
En av de vanligaste upplevelserna hos kvinnorna i studien av Bilszta et al. (2010) var 
behovet av att hålla upp fasaden kring föräldraskapet. Detta hade sitt ursprung i 
kvinnornas önskan om att inte ses som ett misslyckande och inte skilja sig ifrån 
mängden. Kvinnorna beskrev förväntningarna på sig själva inför moderskapet som 
höga och de upplevde mycket skuldkänslor när de inte kunde hantera problemen 
(Bilszta et al., 2010). Vidare berättade kvinnorna hur förväntningarna förstärktes 
genom idealiska jämförelser med andra mödrar, såväl verkliga som fiktiva kvinnor i 
medier. Kvinnor beskrev att uppfattningen av hur andra nyblivna mammor gör allt rätt 
bidrog till känslan av att de själva gjorde fel (Slade et al., 2010). Vidare beskrev 
kvinnorna den hjälpsökande processen som svår då erkännandet av att behöva hjälp 
innebar ett misslyckande. Istället ville kvinnorna presentera en bild där de på egen 
hand kunde hantera och lösa sina problem (Slade et al., 2010). Kvinnor förklarade att 
rädslan över att vara deprimerad grundade sig i den allmänna uppfattningen kring hur 
de som nyblivna mammor borde vara och även i deras eget behov av att uppfattas som 
starka och organiserade (Bilszta et al., 2010). Kvinnorna beskrev hur stigmatiseringen 
kring psykisk ohälsa skapade känslor av skam vilket upplevdes som en barriär för 
hjälpsökandet (Bell et al., 2016; Goyal et al., 2015; Callister et al., 2011; O’Mahony 
et al., 2013b; Gardner et al., 2014). Rädslan för stigmatisering gjorde att kvinnor 
valde att inte berätta om sina känslomässiga problem för vårdpersonal och andra 
människor i samhället då det upplevdes vara mer acceptabelt att söka hjälp för en 
fysisk sjukdom än en psykisk sjukdom (Edge et al., 2010; O’Mahony et al., 2013b). 
Synen på psykisk ohälsa uttrycktes vara som en svart låda som bidrog till att 
kvinnorna upplevde svårigheter att förstå depressionen och erkänna sin egna psykiska 
oro (Edge et al., 2010). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 
(2015). Trovärdigheten för en studie stärks om den genomförts av flera författare 
(Wallengren & Henricson, 2012). Vidare anses trovärdigheten i innehållet förbättras 
om litteraturstudien granskas av utomstående individer. Under skrivprocessens gång 
har handledare, lärare och andra studerande läst studien för att kunna ge konstruktiv 
kritik. Att diskutera studiens pålitlighet innebär att reflektera över författarnas 
förförståelse inom ämnet som har studerats (Henricson, 2012). Vidare beskrivs det att 
det inte är rimligt att utesluta möjligheten för att förförståelsen påverkat studiens 
dataanalys och resultat. Förförståelsen kring ämnet har diskuterats under studiens 
gång. För att sträva efter en objektivitet i dataanalysen och resultatet har 
genomförandet utförts gemensamt och förförståelsen har diskuterats fortlöpande. 
Tillvägagångssättet har beskrivits ingående vilket bidrar till att läsaren enkelt kan 
följa processen och att studien kan upprepas.  
 
Studiens syfte utformades utifrån Friberg (2012) och orden som användes valdes för 
att förtydliga problemformuleringen. Sökorden som används i sökningar ska kunna 
relateras till syftet (Henricson, 2012). Utifrån studiens syfte valdes sökorden help 
seeking behavior och postpartum då de ansågs vara tillräckliga för att utforska ämnet. 
Synonymen postnatal depression utforskades också som ämnesord men då postnatal 
inte fanns som ämnesord gjordes sökningen om som en fritextsökning. Detta 
resulterade dock inte heller i fler resultatartiklar. Sökningar gjordes även med 
sökordet postpartum depression men den begränsade mängden forskning inom 
området gjorde att detta resulterade i för få träffar i databaserna. Eftersom endast 
användningen av sökordet postpartum gav relevanta träffar som överensstämde med 
studien syfte och bidrog till studiens resultat togs beslutet att endast redovisa dessa 
sökord i sökhistoriken. För att avancera sökningar finns verktyget trunkering (*) som 
innebär att fler böjningsformer av sökordet kan identifieras och sökningen utökas i 
antalet träffar (Östlundh, 2012). Verktyget trunkering (*) uteslöts i denna studies 
sökningar då de böjningsformer som kunde identifieras inte ansågs tillföra något nytt 
resultat. Detta kan anses vara en svaghet i studien eftersom det begränsade 
sökningarna.  
 
Trovärdigheten i arbetet beskrivs öka genom sökningar i flera databaser (Henricson, 
2012). Ämnet utforskades omfattande med samma sökord i databaserna CINAHL, 
PsycINFO och PubMed. Sökningarna testades även i SveMed+ men utan relevant 
resultat. Henricson (2013) betonar att kvaliteten på studien förbättras om sökningar 
genomförs med ämnesord som därefter kompletteras med en frisökning. Ämnesord 
kan enligt Karlsson (2012) användas för att specificera sökningen vilket gör databasen 
mer användbar. En styrka med studien var att sökningar med ämnesord utfördes 
tillsammans med den booleska operatorn >>AND<< i samtliga databaser. Tidpunkten 
för publicering beskrivs enligt Karlsson (2012) vara en användbar 
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avgränsningsfunktion för att undersöka databasens utbud inom en bestämd tidsperiod. 
Då artiklar med tidsintervallet från 2008 till 2018 valdes kan det ha begränsat 
resultatet eftersom forskning som publicerats före 2008 kunde varit värdefull. Trots 
detta valdes tidsintervallet då det ansågs representera aktuell forskning för studien. 
Enligt Henricson (2012) beskrivs gemensam kvalitetsgranskning kunna stärka 
studiens pålitlighet. Artiklar med grad I och II enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall inkluderades då de svarade till studiens syfte. Majoriteten av de 
utvalda artiklarna i studien bedömdes vara av grad I. Valet att inkludera två artiklar 
som inte uppnådde grad I gjordes då artiklarna ansågs innehålla värdefull information 
som kunde bidra till studiens resultat. En svaghet med studien kan vara att tre 
resultatartiklar hade gemensamma författare. En styrka med detta skulle dock kunna 
vara att forskningen bedrivits av kunniga författare som forskat mycket inom 
området.  
  
De kvantitativa artiklar som framkom under studiens sökningar föll bort då de inte 
ansågs svara till studiens syfte. En ytterligare aspekt var att de kvantitativa artiklar 
som hittades under sökningarna hade resultat som var uppbyggda på 
enkätundersökningar, vilket ansågs begränsande då det hjälpsökande beteendets 
faktorer inte beskrevs genom kvinnornas egna ord. De kvalitativa artiklar som 
hittades under sökningarna hade resultat som var uppbyggda på intervjuer där 
kvinnornas egna ord om upplevelserna speglades. Detta kan enligt Henricson (2012) 
öka studiens pålitlighet.  
 
Det är viktigt att diskutera i vilka länder de inkluderade artiklarna har utförts och även 
huruvida deras resultat är överförbara till Sverige (Henricson, 2012). Studierna som 
använts i resultatet är utförda i Kanada, USA, England och Australien på kvinnor med 
ursprung i Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien. Då artiklar 
från olika delar av världen redovisas i studien skulle resultatet kunna påverkas och 
överförbarheten till det svenska samhället kan ha minskat. Resultatet visade dock inte 
på några större skillnader mellan länderna som representerades då flertalet faktorer i 
det hjälpsökande beteendet var återkommande, vilket tyder på att överförbarheten till 
det svenska samhället kan vara god.  
  

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar nyblivna mammors 
hjälpsökande beteende vid symptom på postpartum depression. Ur studiens resultat 
framkom både hindrande och främjande faktorer som påverkade kvinnornas väg till 
hjälp. En djupare förståelse för vilka faktorer som existerar och vilken betydelse dessa 
har i det hjälpsökande beteendet har kunnat skapas utifrån studiens resultat. I 
resultatdiskussionen lyfts hälso- och sjukvårdens påverkan, förväntningar kring 
moderskapet och kulturens betydelse.  
 



 

      17 

 

Hälso- och sjukvårdens påverkan  

Nyblivna mammor beskrev hälso- och sjukvården som en främjande faktor i 
hjälpsökandet men på grund av tidigare negativa erfarenheter ansågs det även kunna 
vara ett hinder. I flera artiklar beskrev kvinnorna att tidigare möten med hälso- och 
sjukvården var en starkt bidragande faktor till att de tvekade inför att söka hjälp 
(Slade et al., 2010; O’Mahony et al., 2012). Det framkom i flera studier att kvinnors 
tidigare erfarenheter av vården resulterat i missnöje och besvikelse (Edge et al., 2010; 
Bilszta et al., 2010). Negativa erfarenheter av hälso- och sjukvården nämns i studien 
av Habel, Feeley, Hayton och Zelkowitz (2015) där kvinnor som drabbats av 
postpartum depression fick möjligheten att beskriva hur deras erfarenheter av hälso- 
och sjukvården varit under deras graviditeter och efter förlossningen. Flertalet kvinnor 
uttryckte missnöje över bemötandet och vården som erbjöds då den ansågs vara 
opassande och otillräcklig. En del kvinnor berättade även hur sjuksköterskorna mest 
hade uppmärksammat barnets behov och att samtalsämnet snarare hade kretsade kring 
amningen (Habel et al., 2015). För kvinnorna i denna studie innebar dåliga 
erfarenheter av hälso- och sjukvård en avgörande barriär i det hjälpsökande beteendet. 
Tidigare forskning beskriver hur det hjälpsökande beteendet hos kvinnan innefattar 
interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal och att sjuksköterskan har ett ansvar i 
att försöka förstå detta beteende hos den enskilda individen (Cornally et al., 2010). 
Vidare beskrivs det att negativa erfarenheter av hälso- och sjukvården kan hämma det 
hjälpsökande beteendet i framtiden. Att bli avvisad och känna missnöje i mötet med 
hälso- och sjukvården innebär enligt Cornelly et al. (2010) en omdefiniering av 
problemet för kvinnan. Detta kan leda till att kvinnan helt undviker att söka hjälp för 
sina problem eller beslutar sig för att söka hjälp från en helt annan källa. Utifrån 
resultatet där kvinnorna mestadels beskriver sina möten med sjuksköterskor som 
negativa kan antagandet göras att det finns brister i bemötandet. Becks teori beskriver 
hur ett holistiskt perspektiv på kvinnan som sjuksköterskan möter är nödvändigt för 
att förstå PPD och att detta är det huvudsakliga tillvägagångssättet för att främja den 
nyblivna mammans hälsa (Lasiuk et al., 2005). Det holistiska synsättet beskrivs även 
som en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård som strävar efter 
att se människan som en helhet där både sociala, psykiska och fysiska behov 
tillgodoses (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Med hänsyn till litteraturstudiens 
resultat kan det framhållas att det råder skillnader mellan hur hälso- och sjukvården 
bör bemöta kvinnor som söker hjälp för PPD och hur kvinnorna själva upplever 
mötet. Eftersom resultatet mestadels belyser negativa erfarenheter av vårdmöten kan 
detta tyda på att den nyblivna mamman med symptom på postpartum depression bör 
bemötas på ett bättre sätt. Samtliga vårdmöten som kvinnan upplever behöver 
utvecklas till ett mer positivt möte där kvinnan i framtiden kan känna en tillit och 
öppenhet till hälso- och sjukvården.  
 

Förväntningar kring moderskapet 

Postpartum depression beskrivs i tidigare forskning som en underbehandlad diagnos 
på grund av faktorer som stigmatisering och bristande kunskap (Werner et al., 2014). 
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Detta återspeglas i studiens resultat där kvinnor beskrev hur deras rädsla för 
stigmatisering gjorde att de inte berättade om sina depressiva symptom för 
vårdpersonal eller andra i samhället (Edge et al., 2010; O’Mahony et al., 2013b). 
Kvinnor beskrev hur den befintliga stigmatiseringen kring att ha psykiska problem 
skapade känslor av skam som gjorde att hjälpsökandet försvårades (Bell et al., 2016; 
Goyal et al., 2015; Callister et al., 2014; O’Mahony et al., 2013b; Gardner et al., 
2014). Detta styrks i studien av Thomas, Scharp och Paxman (2014) där kvinnorna 
som lider av PPD upplever att andras fördomar kring psykisk ohälsa ofta leder till att 
de stigmatiseras för sitt tillstånd. Här beskriver även kvinnorna hur upplevelsen av 
postpartum depressionen inneburit en dubbel stigmatisering. Kvinnorna upplevde dels 
stigmatisering kring deras psykiska ohälsa och dels stigmatisering på grund av de att 
inte kunna uppfylla kriterierna för en god mamma (Thomas et al., 2014). Utifrån 
Becks teori där olika steg i kvinnornas process beskrivs (Lasiuk et al., 2005) kan 
tolkningen göras att kvinnor som befinner sig i steget där de kämpar för överlevnad 
inte endast strider emot sig själva. Utifrån studiens resultat strider kvinnan även emot 
samhället och stigmatiseringen av hennes tillstånd vilket kan vara mycket hämmande 
för den hjälpsökande processen. I tidigare forskning beskrivs det hur uppfattningarna 
kring barnafödande innefattar att den nyblivna mamman ska vara lycklig samtidigt 
som det finns stora krav på att mamman ska vara stark (Ambrosini et al., 2012; 
Bilszta et al., 2010). Litteraturstudiens resultat visar på att den nyblivna mamman kan 
uppleva påfrestande krav från samhället och även familjen (Edge et al., 2010; 
O’Mahony et al., 2013b). Detta kan styrkas i studien av Habel et al. (2015) som 
menar att kvinnornas traditionella uppgifter kring att vara hemma och ta hand om 
barnen har förändrats. Idag kan en nybliven mamma ha flertalet krav ställda på sig 
gällande karriär och äktenskap som faller utöver kraven på det nya moderskapet. Med 
hänsyn till litteraturstudiens resultat kan tolkningen göras att bilden av den goda 
mamman stannat kvar trots att samhället har förändrats. Den nyblivna mamman står 
idag därför inför omfattande utmaningar när det kommer till att leva upp till 
samhällets förväntningar. När den nyblivna mamman drabbas av postpartum 
depression uppfylls inte längre kriterierna för att vara en god mamma och 
stigmatiseringen kring detta blir ett avgörande hinder i deras hjälpsökande. 
 

Kulturens betydelse  

Litteraturstudiens resultat visar på att kulturella uppfattningar kring PPD kan utgöra 
ett hinder i nyblivna mammors hjälpsökande beteenden. En del kvinnor förklarade att 
postpartum depression inte var en accepterad diagnos enligt deras kultur (Goyal et al., 
2015; Callister et al., 2011) och att det fanns en kulturell stigmatisering kring 
tillståndet som innefattade att kvinnorna förväntades vara starka (O’Mahony et al., 
2013b). Detta nämns även i studien av Lau och Fu-Keung-Wong (2008) där psykisk 
ohälsa beskrivs vara kraftigt stigmatiserat inom kvinnornas kultur vilket hämmande 
det hjälpsökande beteendet. Studiens resultat visar även att en del av kvinnorna 
upplevde hur kulturens uppfattning kring PPD bidrog till känslor av isolering vilket 
ansågs hämmande för deras hjälpsökande process (Gardner et al., 2014). Detta nämns 



 

      19 

 

även i studien av Thomas et al. (2014) där det framkommer att det existerar kulturellt 
bundna normer som skuldbelägger den nyblivna mamman. Vidare beskrivs det att 
kvinnor som led av PPD blev kulturellt stämplade som dåliga mödrar. Kvinnorna 
förklarade även att postpartum depressionen enligt deras kultur fortfarande inte sågs 
som en sjukdom utan snarare sågs som en brottslig handling.  
 
Tidigare forskning beskriver hur PPD genom tiderna varit en diagnos som kopplats 
till kultur (Posmontier et al., 2011). Antagandet gjordes då att den västerländska 
kulturen bidrog till att fler kvinnor insjuknade. En likhet mellan tidigare forskning och 
litteraturstudiens resultat är att postpartum depression inte anses vara en accepterad 
diagnos inom en del kulturer. I studien av Posmontier et al. (2011) framkommer det 
att kvinnornas kultur uppfattade PPD som en svaghet och att tillståndet skulle döljas. 
Det beskrivs i studien av Thomas et al. (2014) att det finns en önskan kring att 
postpartum depression någon gång i framtiden kommer att vara en diagnos som den 
nyblivna mamman inte måste skämmas över. Att göra tolkningar kring vad de 
kulturella uppfattningarna om PPD grundar sig i är utmanande då kultur är något som 
i detta avseende kan vara svårbegripligt. Med hänsyn till litteraturstudiens resultat kan 
däremot betydelsen av sjuksköterskans bemötande av kulturen framhållas. Det är av 
vikt att sjuksköterskan förstår vilken påverkan kulturen kan ha på kvinnan som söker 
hjälp och att det finns en öppenhet kring den. Sjuksköterskan är en del av samhället 
och kan i sitt arbete möta många av de kulturella uppfattningarna som beskrivs i 
studiens resultat. Det är därav viktigt att sjuksköterskan inte bidrar till den kulturella 
stigmatiseringen samtidigt som den kulturella medvetenheten är betydelsefull i mötet 
med den nyblivna mamman.  
 

Konklusion och klinisk implikation 

Litteraturstudiens resultat visar på att det finns en mängd faktorer som påverkar 
nyblivna mammors hjälpsökande beteenden vid symptom på postpartum depression. 
En avsevärd del av resultatet handlar om bemötandet i vården, bristen på information 
kring diagnosen och livsförändringarna som en nybliven mamma går igenom. Till 
följd av stigmatiseringen i samhället väcker postpartum depression starka känslor av 
skuld, skam och misslyckande. Studiens resultat handlade även om en existerande 
tillit till hälso- och sjukvården och anhöriga vilket ansågs underlätta på vägen till att 
söka hjälp. Utifrån sjuksköterskans profession finns det ett ansvar att agera som en 
främjande faktor i kvinnors hjälpsökande där den mellanmänskliga interaktionen 
mellan sjuksköterska och patient präglas av tillit och stöd. Det behövs därför mer 
forskning kring att kunna kartlägga anledningen till att hälso-sjukvården blivit en 
barriär och även en mer omfattande forskning inriktad på stigmatiseringen kring 
psykisk ohälsa hos nyblivna mammor. För att inom hälso- och sjukvården kunna 
utveckla mer effektiva insatser som främjar det hjälpsökande beteendet är det av vikt 
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att öka förståelsen kring kvinnors lidande vid postpartum depression och vidta 
åtgärder kring den okunskap som idag är ett faktum.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

Sökord CINAHL PsycINFO PubMed SveMed+ 

Hjälpsökande beteende Help seeking behavior  Help seeking behavior  Help seeking behavior  Help seeking behavior 

Efter förlossning  Postpartum Postpartum Postpartum Postpartum 

Efter förlossning  Postnatal Postnatal Postnatal Postnatal 

Depression Depression Depression Depression Depression  

Omvårdnad Nursing Nursing  Nursing  Nursing  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Siffror inom parantes visar antal dubbletter som förekommit i tidigare sökningar. 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

18-03-14 CINAHL 

MH ("help seeking behavior") 
AND postpartum 
Limits: 2008–2018, peer reviewed 55 45 30 6 

18-03-15 CINAHL 

Help seeking behavior AND 
postpartum 
Limits: 2008–2018, peer reviewed 61 25 15 2(5)* 

18-03-14 PsycINFO 

MH ("help seeking behavior") 
AND postpartum 
Limits: 2008–2018, peer reviewed 23 15 8 1(2)* 

18-03-15 PsycINFO 

Help seeking behavior AND 
postpartum 
Limits: 2008–2018, peer reviewed 49 38 18 0(3)* 

18-03-15 PubMed 

Help seeking behavior AND 
postpartum 
Limits: 2008–2018 32 15 3  1(3)* 

  Totalt:  220 138 74 10 



BILAGA C 

      I 

 

 

  
Tabell 3: Artiklarnas representativitet i resultatet  
 
                                                                        TEMAN 
 
ARTIKLAR 

Hälso- och 
sjukvårdens 
påverkan 

Familj och 
närståendes 
betydelse 

Kunskapsnivån 
kring 
postpartum 
depression  

Kulturens 
betydelse 

Förväntningar 
kring 
moderskapet 

Bell, Feeley, Hayton, 
Zelkowitz, Tait & 
Desindes, (2016). 

X X   X 

Bilszta, Ericksen, Buist 
& Milgrom, (2010). X   X  X 

Callister, Beckstrand & 
Corbett, (2011). X  X X X 

Edge, & Mackian, 
(2010). X X X X X 
Gardner, Bunton, Edge 
& Wittowski, (2014). X  X X X 

Goyal, Park & McNiesh, 
(2015).   X X X 

O’Mahony & Donnelly, 
(2013a).   X X  

O’Mahony, Donnelly, 
Raffin-Bouchal & Este, 
(2012). X X X X  

O’Mahony, Donnelly, 
Raffin-Bouchal & Este, 
(2013b).    X X X 

Slade, Morrell, Rigby, 
Ricci, Spittlehouse & 
Brugha, (2010).  X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA D 

      II 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Bell, L., Feeley, N., Hayton, B., Zelkowitz, P., Tait, M., & Desindes, S. (2016). Barriers and 
Facilitators to the Use of Mental Health Services by Women With Elevated Symptoms of 
Depression and Their Partners. Issues in Mental Health Nursing, 37(9), 651–659, doi: 
10.1080/01612840.2016.1180724.  
 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnorna och deras partners upplevelser av hindrande och 
främjande faktorer i hälso- och sjukvården vid symptom på postpartum depression. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Innehållsanalys 

Urval 30 kvinnor över 18 år som var fransk- eller engelsktalande. Kvinnorna i studien hade under det 
senaste året uppmätts till 12 eller mer på EPDS-skalan. 

Datainsamling Djupintervjuer 45-90 minuter.  

Dataanalys Samtliga 14 frågor som kvinnorna svarade på spelades in, transkriberades och analyserades med 
hjälp av ett dataprogram. Genom detta program kunde forskarna få en överblick samt identifiera 
olika teman och fraser. Dessa fastställdes sedan med diskussion med samtliga forskare. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kvinnorna identifierade främjande faktorer i hjälpsökandet som uppmuntran och stöd från 
närstående och lättillgänglig vård. Det framkom även hindrande faktorer som stigmatiseringen av 
psykisk ohälsa i samhället och brist på information och utbildning kring diagnosen. Bemötandet i 
hälso- och sjukvården beskrevs även av kvinnorna som otillräckligt då fokus främst var kring 
barnets behov och inte kvinnans psykiska hälsa. Okunskap kring vad symptomen kvinnorna 
upplevde innebar ytterligare en hindrande faktor i kvinnornas hjälpsökande.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

87%= grad 1 
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Artikel 2 

 
 

Referens Bilszta, J., Ericksen, J., Buist, A., & Milgrom, J. (2010). Women’s experience of postnatal 
depression- beliefs and attitudes as barriers to care. Australian Journal of advanced nursing, 
27(3), 44–54.   

Land  
Databas 

Australien  
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnors upplevelser av postnatal depression påverkar deras attityder 
och deras val att söka hjälp. Det undersöktes även hur familj, vänner och vårdpersonal kan 
underlätta det hjälpsökande beteendet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Hermeneutisk fenomenologisk design 

Urval 40 kvinnor mellan 27 och 47 år som sökt vård genom offentlig- eller privat hälso-och sjukvård i 
tätort eller landsbygd. Samtliga kvinnor tillhörde behandlings- eller stödprogram för postnatal 
depression. 

Datainsamling Fokusgrupper som varade upp till 90 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna med fokusgrupperna spelades in och all data transkriberades och formades till teman 
med subkategorier. Allt material diskuterades tills överenskommelse uppnåddes. För att uppnå 
objektivitet i studien gick forskarna tillbaka efter analysen och jämförde de utvalda temana med 
ursprungsmaterialet från fokusgrupperna.  

Bortfall Ej angivet.   

Slutsats Kvinnor beskrev att det fanns ett behov av att hålla upp fasaden kring att de klarade av 
moderskapet. Detta härstammade från en önskan om att inte som misslyckad och konstanta 
jämförelser med andra mödrar bidrog till denna känsla och hämmade deras hjälpsökande beteende. 
Vidare beskrevs det hur kvinnorna upplevde rädslor kring att bli stigmatiserade kring sin psykiska 
ohälsa och ville snarare uppfattas som starka och organiserade kvinnor. Att kvinnorna hade 
svårigheter identifiera och skilja på symptomen som de upplevde ifrån vanliga känslomässiga 
reaktioner i det nya föräldraskapet upplevdes även vara ett stort hinder i det hjälpsökande 
beteendet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

89,5%= grad 1 
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Artikel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Callister, L.C., Beckstrand, R.L., & Corbett, C. (2011). Postpartum depression and help-seeking 
behaviors in immigrant hispanic women. Journal of obstetric, Gynecologic & Neonatal 
Nursing,40(4), 440-449. doi: 10.1111/j.1552-6909.2011.01254.x  
 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL och PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva latinamerikanska kvinnors upplevelser om symptom på postpartum 
depression. Syftet var även att identifiera hinder i det hjälpsökande beteendet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Innehållsanalys 

Urval 20 latinamerikanska kvinnor som tagit emot vård på en kommunalklinik i en väststat. För att 
inkluderas i studien skulle kvinnorna uppmätts till 60 eller mer på den spanska versionen av 
PDSS-skalan. Kvinnorna hade varierande ålder och utbildningsnivå.  

Datainsamling Intervjuer som varade upp till 60 min.  

Dataanalys Det inspelade intervjumaterialet transkriberades och översattes ordagrant. Framväxande teman 
identifierades individuellt av medlemmarna i forskargruppen och materialet märktes med 
preliminära teman. Efter den individuella analysen gjorde en samarbetsanalys där olika teman 
tillslut fastställdes. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kvinnorna beskrev ingående deras symptom och identifierade personliga hinder för att söka hjälp. 
Hindrade faktorer bestod av uppfattningar om psykisk ohälsa, upplevelsen av stigmatisering av 
psykisk sjukdom, tveksamhet till att söka behandling för symptom på postpartum depression samt 
kulturella övertygelser om moderskap och kvinnans roll. Studien beskrev även brist på socialt stöd 
som ett hinder i det hjälpsökande beteendet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

83%= grad 1 
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Artikel 4 

 
 

Referens Edge, D., & MacKian, S. (2010). Ethnicity and mental health encounters in primary care: help-
seeking and help-giving for perinatal depression among Black Caribbean women in the UK. 
Ethnicity & Health, 15(1), 93–111. doi: 10.1080/13557850903418836  

 
Land  
Databas 

England 
CINAHL, PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnors hjälpsökande beteenden. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Innehållsanalys  

Urval Svarta karibiska kvinnor med varierade inkomstkällor. En del var studenter, en del var arbetslösa 
och några av kvinnorna hade tagit ett karriärsavbrott. Även civilstatusen varierade mellan gift och 
ensamstående.  

Datainsamling Djupintervjuer som var 45 min till 2 timmar långa.  

Dataanalys Det insamlade materialet transkriberades och analyserades av forskaren i studien. Teman 
jämfördes och nyckelteman kunde identifieras.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien beskrev hur kvinnornas tillvägagångssätt för hjälpsökande grundas på två faktorer: den 
sociala uppfattningen av depression och motståndet till att bli märkt som psykiskt sjuk. Kvinnorna 
beskrev även hur tidigare interaktioner med hälso- och sjukvården negativt påverkade deras vilja 
att söka hjälp för sina symptom. De förklarade även postpartum depression som något som 
orsakats av den stressfyllda vardagen snarare än en legitim sjukdom.  

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

75%= grad 2 
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Artikel 5  

 

 

Referens Gardner, P.L., Bunton, P., Edge, D., & Wittowski, A. (2014). The experience of postnatal 
depression in West African mothers living in the United Kingdom: A qualitative study. Midwifery, 
30(6), 756–763. doi: 10.1016/j.midw.2013.08.001 
 

Land  
Databas 

England  
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska den levda erfarenheten av postnatal depression hos västafrikanska mödrar 
som bodde i England. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Hermeneutisk fenomenologisk design 

Urval Sex västafrikanska kvinnor, tre från Nigeria och tre från Ghana som upplevde nedstämdhet i den 
postnatala perioden. Inklusionskriterier var att kvinnorna skulle vara över 18 år, att de uppfattade 
sig själva som härstammande från Västafrika. Kvinnorna var även engelsktalande, hade fött barn 
inom 24 månader och hade uppmätts till över 10 på EPDS-skalan. Exklusionkriterier var kvinnor 
som härstammade från andra delar av Afrika. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 55 och 85 minuter. 

Dataanalys Efter en ordagrann transkribering av intervjuerna lästes allt material samtidigt som forskarna 
lyssnade på ljudinspelningarna. Teman växte fram och gemensamma kopplingar mellan temana 
gjordes. De slutliga temana diskuterades därefter med deltagarna. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kvinnor beskrev hur de inte uppfattat postnatal depression som en sjukdom utan snarare som en 
följd av social stress. Kvinnorna menade även att deras kulturella bakgrund innebar svårigheter 
när det kom till att berätta om sina känslor av depression vilket negativt påverkade deras 
hjälpsökande beteende. Ytterligare teman som hade betydelse för det hjälpsökande beteendet var 
konceptualiseringen av postnatal depression, isolering, brist på tillit, rädsla för stigmatisering och 
stöd och uppmuntran från familj och vänner. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

83%= grad 1 
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Artikel 6 

 

 

Referens Goyal, D., Park, V.T., & McNiesh, S. (2015). Postpartum depression among asian indian mothers. 
Matern Child Nursing, 40(4), 256–261. doi: 10.1097/NMC.0000000000000146.  
 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO och PubMed 

Syfte Syftet var att utforska asiatiska och indiska mammors perspektiv på postpartum depression och 
deras hjälpsökande beteende vid psykisk ohälsa. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 12 kvinnor, varav tio med indiskt ursprung som har varit bosatta i USA i 1-12år. Samtliga kvinnor 
var mellan 29-40 år, bosatta i norra Kalifornien och hade fött ett friskt barn inom tolv månader.   

Datainsamling Semistrukturerad intervju som varade mellan 45 och 60 minuter.  

Dataanalys Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och analyserades via ett analysprogram. Övergripande 
teman identifierades tillsammans med tillhörande subkategorier.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kvinnorna beskrev hur deras familj och närstående ansåg att söka hjälp för psykisk ohälsa var en 
svaghet hos den nyblivna mamman. Detta skapade känslor av skam som hindrande deras 
hjälpsökande beteenden. Vidare berättade kvinnorna att det fanns en rädsla kring att bli stämplad 
som en psykiskt sjuk person och att detta gjorde så inte ville söka hjälp för sina problem. 
Kvinnorna beskrev även att deras hjälpsökande kunde fördröjas på grund av att de inte hittade 
någon vårdpersonal som var kulturellt lämplig att berätta sina svårigheter för.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

81%= grad 1 



BILAGA D 

      VIII 

 

Artikel 7 

 

 

Referens O'Mahony, J. M., & Donnelly, T.T. (2013a). How does gender influence immigrant and refugee 
women's postpartum depression help-seeking experiences?. Journal Of Psychiatric & Mental 
Health Nursing, 20(8), 714-725. doi: 10.1111/jpm.12005  
 
 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL och PsycINFO   

Syfte Syftet var att utforska hur invandrar och flyktingkvinnors väg till hjälp påverkas av kulturella, 
sociala, politiska, historiska och ekonomiska faktorer i samverkan med ras, kön och klass. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Etnografiskdesign 

Urval 30 immigranter, invandrar och flyktingkvinnor från Asien, Afrika samt nord-, syd- och central- 
Amerika som har levt i Kanada mindre än 10 år. Samtliga var över 18 och hade icke europeiskt 
ursprung. De hade även uppmätts till 10 eller mer på EPDS-skalan. 

Datainsamling Semistrukturerad intervju och djupintervju. Intervjuerna anpassades efter deltagarnas 
språkkunskaper. 

Dataanalys All data transkriberades och för att försäkra noggrannhet kontrollerades transkriptet mot 
ljudbanden. Transkriptet kodades därefter för att identifiera preliminära teman. För att kunna göra 
en korrekt analystolkning bjöds tio deltagare in för att göra en andra intervju och tillsammans med 
forskarna kunde de diskutera fram slutliga teman och subkategorier. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kvinnor beskrev att de upplevde en kulturell stigmatisering kring postpartum depression. Detta 
innefattade att nyblivna mammor förväntades vara starka och att de blivit tvungna att isolera sina 
depressiva problem efter att familjen inte tagit dom på allvar. Att familjen förnekade kvinnornas 
symptom förklarades även vara nödvändigt för att undvika oförståelse från samhället. Den 
kulturella stigmatiseringen var ett avgörande hinder i kvinnornas hjälpsökande beteenden.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

97%= grad 1 



BILAGA D 

      IX 

 

Artikel 8 

 

 

Referens O'Mahony, J.M., Donnelly, T.T., Raffin-Bouchal, S., & Este, D. (2012). Barriers and facilitators 
of social supports for immigrant and refugee women coping with postpartum depression. 
Advances in Nursing Science, 35(3), 42-56. doi: 10.1097/ANS.0b013e3182626137  
 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL, PsycINFO och PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur främjande och hindrande faktorer interagerar med ras, kön och klass 
och hur de påverkar invandrar- och flyktingkvinnors hjälpsökande beteende vid postpartum 
depression. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Etnografiskdesign 

Urval 30 kvinnor över 18 år varav 22 var immigranter och åtta var flyktingkvinnor. Kvinnorna hade 
ursprung från nord-, syd-, centralamerika, Asien och Afrika och hade uppmätts till tio eller mer på 
EPDS-skalan. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes i 4 steg. Första steget innebar att intervjuerna och noteringar spelades 
in och transkriberades direkt efter att intervjuerna genomförts. I andra steget kodades materialet 
för att identifiera generella teman och subkategorier. I tredje steget utvecklades dessa teman för att 
kunna anpassa till kvinnornas känslor och erfarenheter. I sista steget bjöds tio av kvinnorna 
tillbaka in för att tillsammans med forskarna diskutera teman och idéer. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats I studien beskrev kvinnorna att brist på information kunde bidra till att de upplevde förvirring 
kring symptomen. Informationsbristen ledde även till att de inte visste var de skulle söka hjälp. En 
rådande okunskap kring diagnosen hos kvinnorna själva och deras familjer skapade hinder till 
vägen att söka hjälp. Det hjälpsökande beteendet beskrevs även påverkas av hälso- och 
sjukvårdspersonal där ett positivt möte kunde leda till att kvinnorna i framtiden valde att söka 
hjälp.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

87,5%= grad 1 



BILAGA D 

      X 

 

Artikel 9 

 

 

Referens O'Mahony, J.M., Donnelly, T.T., Raffin-Bouchal, S., & Este, D. (2013b). Cultural Background 
and Socioeconomic Influence of Immigrant and Refugee Women Coping with Postpartum 
Depression. Journal Of Immigrant & Minority Health, 15(2), 300-314. doi: 10.1007/s10903-012-
9663-x  
 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur ras, kön och klass påverkade invandrar- och flyktingkvinnors 
hjälpsökande beteenden vid postpartum depression. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Etnografiskdesign 

Urval 30 kvinnor varav åtta var flyktingkvinnor och 22 var immigranter. Samtliga kvinnor skulle vara 
över 18 år, komma ifrån Asien, Afrika samt nord-, syd- och central- Amerika och de skulle även 
ha levt mindre än 10 år i Kanada. De skulle även ha uppmätts till tio eller mer på EPDS-skalan, 
inte tidigare ha haft någon psykisk ohälsa och skulle även kunna kommunicera med forskarna eller 
med en tolk. Exklusionskriterier var kvinnor med europeiskt ursprung.  

Datainsamling Djupintervjuer. 

Dataanalys Intervjumaterial och noteringar spelades in och transkriberades ordagrant. 12 av deltagarna 
behövde tolk och deras intervjuer blev översatta, inspelade och transkriberade med samma 
tillvägagångssätt. Intervjumaterialet behölls för preliminär analys och jämfördes med den 
transkriberade datan för att därefter kunna skapa kodade kategorier med tillhörande subkategorier. 
Tio deltagare bjöds in för att diskutera teman och subkategorier med forskarna. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kvinnorna beskrev att de hade ett mer omfattande stöd omkring sig efter barnafödandet i sina 
hemländer. Vidare beskrevs det att depression inte identifierades som en diagnos och att detta 
hämmade deras hjälpsökande beteende. Det upplevdes en kulturell stigmatisering kring 
postpartum depression som grundade sig negativa uppfattningar kring psykisk ohälsa och 
kvinnorna kände att de behövde dölja sitt lidande för omgivningen. Även okunskapen kring 
diagnosen gjorde att kvinnorna inte sökte hjälp för sina symptom på postpartum depression.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

87,5%= grad 1 



BILAGA D 

      XI 

 

Artikel 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Slade, P., Morrell, C.J., Rigby, A., Ricci, K., Spittlehouse, J. & Brugha, T.S. (2010).  
Postnatal women's experiences of management of depressive symptoms: a qualitative study. 
British Journal of General Practice, 60(580), 440–448. doi: 10.3399/bjgp10X532611  
 

Land  
Databas 

England  
PubMed 

Syfte Syftet var att ge en fördjupad kunskap kring kvinnors postnatala erfarenheter vid identifieringen 
och hanteringen av symptom på depression. Vidare undersöktes även den vård som erbjöds efter 
förlossningen och kvinnornas acceptans kring den. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Innehållsanalys 

Urval 30 kvinnor över 18 år med sannolik depression. Kvinnorna har skattats över 18 på EPDS skalan 
under sex veckors tid. Inklusionskriterier var även kvinnor utan tidigare psykiska problem.  

Datainsamling Semistrukturerad intervju som varade upp till 1 timme.  

Dataanalys All data transkriberades. Teman byggdes upp med hjälp av koder som organiserades. Den högsta 
nivån hade bredare teman medan den lägsta nivån hade smalare teman. De tre forskarna 
utvecklade koderna tillsammans och de slutliga temana med tillhörande subkategorier verifierades 
av två utomstående forskare.  

Bortfall 9 kvinnor= 23% 

Slutsats Kvinnor fann det hjälpsökande beteendet utmanande då erkännandet kring att behöva hjälp 
innebar ett misslyckande. De beskrev hur de var rädda för att barnet skulle omhändertas och hur 
de ville presentera en bild kring att kunna klara sig själv. Uppfattningen kring den vårdpersonal 
kvinnan träffade inom hälso- och sjukvården kunde fungera som en barriär i det hjälpsökande 
beteendet om det inte var någon som de känslomässigt kunde relatera till. Hur väl kvinnorna var 
informerade kring postnatal depression hade också betydelse för det hjälpsökande beteendet kring 
postnatal depression.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

79%= grad 2 
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