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SAMMANFATTNING  

 

 

Bakgrund   

 

Nedstämdhet och depression ökar kontinuerligt i vårt samhälle och kvinnor har visat sig vara 

särskilt sårbara. Bland gravida kvinnor är det cirka 20 procent som drabbas av en depression. 

Stigmatiseringen är påtaglig vilket gör att kvinnorna riskerar att inte söka vård och därmed inte 

erhålla professionell hjälp, vilket kan leda till konsekvenser som exempelvis 

postpartumdepression och bristande anknytning till barnet. 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med nedstämdhet eller depression under 

graviditet. 

 

 

Metod 

 

Litteraturöversikten inkluderade 15 vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och var 

publicerade mellan år 2010 och 2019. Studien bestod av en mixad metod där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar integrerades. Databassökningen utfördes i databaserna PubMed, CINAHL 

och PsycINFO, även en manuell sökning inkluderades i resultatet. Artiklarna analyserades i 

enlighet med Kristenssons (2014) integrerade analys. 

 

 

Resultat 

 

Resultatet visade att de gravida kvinnorna drabbade av nedstämdhet eller depression upplevde ett 

psykiskt och fysiskt lidande. De beskrev skuld och skam, ångest, stress, krav från omgivningen 

att vara lycklig, oro inför framtiden och oro över hur de skulle bli som mödrar. Kvinnorna visade 

sig även generellt sett ha en lägre skattad livskvalitet och sämre hälsa. En del av kvinnorna 

upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från vården vilket gjorde att de fick klara sig på 

egen hand. 

 

 

Slutsats 

 

De gravida kvinnorna befann sig i en extra sårbar livssituation som visade sig bero på olika 

faktorer, såsom graviditetsrelaterade faktorer, socioekonomisk utsatthet, svåra livshändelser och 

hur de upplevde mötet med vården. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa kvinnor på 

vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra 

vårdinrättningar. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd, har ett respektfullt bemötande och 

vågar fråga hur den gravida kvinnan mår för att kunna möjliggöra tidig intervention och 

professionell hjälp. 

 

 

 

Nyckelord: Depression, Graviditet, Nedstämdhet, Sårbarhet, Upplevelser  



 

 

   

ABSTRACT 

 

Background 

 

Depression and depressive disorder are steadily increasing in our society, and women have been 

proven to be particularly vulnerable. Approximately 20 percent of pregnant women are affected 

by depression during their pregnancies. There is a current stigma, which can lead to women not 

seeking help and therefore not receiving health care services. This can lead to consequences, for 

example, postpartum depression and lack of bonding with the child. 

 

Aim 

The aim was to describe women’s experiences of living with depression or depressive disorder 

during pregnancy. 

 

Method 

 

The literature review included 15 scientific articles written in English and were published 

between 2010 and 2019. The study consisted of a mixed-method where both qualitative and 

quantitative studies were integrated. The database search was executed in the databases PubMed, 

CINAHL and PsycINFO, a manual search was also included in the findings. The articles were 

analyzed according to Kristensson’s (2014) integrated analysis. 

 

Results 

 

The findings were that pregnant women who were affected by depression or depressive disorder 

experienced psychological and physical suffering. They described guilt and shame, anxiety, 

stress, pressure from society to feel joy, worries about the future, and worries about what they 

were going to be like as mothers. Generally, women also showed to have a lower quality of life 

and health. A few women experienced that they did not get sufficient help from the health care 

system which meant they had to manage on their own. 

 

Conclusions 

 

The pregnant women were in a more vulnerable life situation, which was shown to be due to 

various factors, such as pregnancy-related factors, socio-economic vulnerability, difficult life 

events, and their encounters with the health care system. A nurse may meet these women at 

health care centres, somatic and psychiatric facilities, emergency rooms, and other health care 

facilities. It is essential that the nurse is attentive, has a respectful attitude, and dares to ask how 

the pregnant woman is doing to enable early intervention and professional help. 

 

 

 

 

 

Keywords: Depression, Depressive disorder, Experiences, Pregnancy, Vulnerability  
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INLEDNING 

 

Psykisk ohälsa är ett ämne som är stigmatiserat i samhället, och ännu mer i samband med en 

graviditet. Det innebär att de drabbade kvinnorna vanligen inte vågar dela med sig om sitt 

mående och att de i högre utsträckning inte söker den vård de är i behov av (Gawley, Einarson & 

Bowen, 2011). Med syftet att lyfta detta stigmatiserade ämne, öka kunskapen hos både 

vårdpersonal och allmänheten samt på sikt förbättra vården för de drabbade, har kvinnors 

upplevelser av att leva med nedstämdhet eller depression under graviditeten undersökts. 

Sjuksköterskans kunskap i ämnet gör att fler kvinnor blir sedda och kan upptäckas, då några av 

sjuksköterskans viktigaste ansvar är att främja hälsa och lindra lidande (International Council of 

Nurses [ICN], 2012). En litteraturöversikt användes som design för att få en övergripande blick 

över det nuvarande forskningsläget i detta ämne (Friberg, 2017).  

 

BAKGRUND 

 

Nedstämdhet och depression 

 

Nedstämdhet 

Skärsäter (2014) beskriver att nedstämdhet är en känsla och är beroende av livshändelser. 

Känslan framkallas till exempel av övergivenhet, förlust av en närstående eller misslyckande av 

något som varit viktigt. Nedstämdhet kan ses som undergivenhet och ett beteende av undvikande 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2004) och är ett psykiskt besvär 

som kan variera i grad och omfattning och påverka funktionsförmågan. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) är symtomet en normal reaktion på livshändelser men är inte så 

allvarligt att en diagnos kan sättas. 

 

Socialstyrelsen (2019a) beskriver att sjukdomar som diabetes, stroke och demens kan leda till 

nedstämdhet. Långvarig smärta och värk kan också vara bidragande faktorer till att känna sig 

nedstämd. Nedstämdhet kan också bero på läkemedelsbiverkningar eller överkonsumtion av 

alkohol (Socialstyrelsen, 2019a). Enligt Park, Suh och Lee (2019) har skiftarbete visat sig leda 

till ökad risk för att drabbas av nedstämdhet då det kan associerat med sämre sömnvanor och 

sämre sömnkvalitet samt minskade nivåer av vitamin D. Vidare beskriver Skärsäter (2014) att en 

djup nedstämdhet karaktäriseras av att vardagen känns tung och meningslös. Känslor som dessa 

kan tyda på en depression (Skärsäter, 2014). 

 

Depression 

Wachtler och Ejeby (2018) beskriver att depression är en av de vanligaste folksjukdomarna. 

Depression definieras som nedstämdhet, energilöshet, passivitet och bristande förmåga att känna 

glädje kring vad som tidigare uppskattats. Detta ska ha pågått under en period på minst två 

veckor men kan vanligtvis ha pågått upp till 3–12 månader. Diagnoskriterier innefattar symtom 

som sömnproblem, ökad eller nedsatt aptit, upplevd oförmåga till intellektuell tankeverksamhet, 

koncentrationssvårigheter, beslutsångest, överdriven nedvärdering av sig själv, förlust av 

självförtroende, självskadebeteende, återkommande tankar på döden och suicid (Wachtler & 

Ejeby, 2018). Sjöström (2014) beskriver att suicid är en avsiktlig handling för att avsluta sitt eget 

liv. Försök till suicid och utförande av suicid kan vara en konsekvens av psykologiskt lidande 

och cirka 90 procent av de som avlider i suicid har någon form av psykisk sjukdom (Sjöström, 

2014).  

 

Enligt Wachtler och Ejeby (2018) kan diagnosen depression ställas efter anamnes och klinisk 

undersökning och kan delas in i lindrig, medelsvår eller svår form, där svårighetsgraden kan 

https://www.zotero.org/google-docs/?5vGZ5i
https://www.zotero.org/google-docs/?Cm9clN
https://www.zotero.org/google-docs/?Cm9clN
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avgöras genom ett självskattningsformulär: Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). Vidare 

beskriver Wachtler och Ejeby (2018) att för att klassificeras som en sjukdom ska symtomen 

påverka individens förmåga att fungera både hemma och på arbetet. Riskfaktorer för att insjukna 

är genetiska faktorer, kvinnligt kön, stress, att vara drabbad av ångesttillstånd, Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), alkoholmissbruk och intag av vissa läkemedel som 

betablockerare, peroralt kortison, interferon och bensodiazepiner (Wachtler & Ejeby, 2018). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2019b) har användandet av antidepressiva läkemedel i Sverige ökat med 

25 procent mellan 2006 och 2018, för hela befolkningen. Under 2018 tog 13 procent av 

kvinnorna och sju procent av männen antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen, 2019b). Av 

sjukskrivningarna i Sverige idag är 40 procent orsakat av depression eller ångest 

(Socialstyrelsen, 2019c). Av Europas befolkning lider 25 procent av antingen ångest eller 

depression varje år (World Health Organization [WHO], u.å.a). 

 

Pitsillou et al. (2019) förklarar att den genetiska ärftligheten för depression har visat sig vara 

cirka 32–40 procent. Tillståndet kan påverkas av både genetiska samt miljömässiga faktorer och 

är ett komplext samspel dem emellan. Behandling kan innefatta samtalsterapi, antidepressiv 

läkemedelsbehandling och vid svår depression även elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

(Pitsillou et al., 2019). 

Graviditet 

Enligt Sand (2007) börjar en graviditet med en befruktning där spermiens och äggcellens 

cellmembran smälter samman. Den befruktade äggcellen genomgår därefter flertalet 

celldelningar under tiden den transporteras från övre delen av äggledaren till livmoderhålan där 

den sedan fäster sig i livmoderväggen. Vidare skriver Sand (2007) att embryot växer i livmodern 

och är via navelsträngen i kontakt med placentan, som blir till en hormonproducerande endokrin 

körtel. Den ökade produktionen av östrogener och progesteron som bildas, är väsentlig för 

fostrets tillväxt. Därefter beskriver Sand (2007) att en graviditet delas in i tre perioder om tre 

månader, så kallade trimestrar. I den första trimestern utvecklas framförallt fostrets anlag för 

organ. Under den andra trimestern färdigutvecklas organen och fostrets kroppsproportioner 

förändras. En kraftig tillväxt sker under den tredje och sista trimestern. Graviditeten varar 

normalt i 270 dagar räknat från befruktningen, eller 284 dagar räknat från första dagen på den 

senaste menstruationen. Därefter sker förlossningen (Sand, 2007). 

 

Enligt Davidson, London och Ladewig (2014) kan en graviditet klassas som låg- eller högrisk. 

Vid en lågriskgraviditet är kvinnan mellan 16 och 35 år gammal, bär på endast ett barn, är frisk 

sedan tidigare och har inga kända riskfaktorer. En högriskgraviditet innebär att kvinnan har 

riskfaktorer som till exempel flerbörd, drog- och/eller alkoholmissbruk, diabetes mellitus, 

kardiovaskulär sjukdom eller hypertoni (Davidson et al, 2014). Hanretty (2010) beskriver att det 

är vanligare med komplikationer och fosteravvikelser vid en flerbördig graviditet. 

Tvillingtransfusionssyndrom är ett riskfyllt tillstånd som kan uppstå då enäggstvillingar delar 

placenta, och innebär en obalans i blodcirkulationen mellan fostren. Det leder till att det ena 

fostret agerar som en donator till det andra fostret vilket resulterar i att den ena tvillingen blir 

tillväxthämmad medan den andra tvillingen får för stor tillväxt (Hanretty, 2010). 

 

Förändringar under graviditet 

Den perinatala perioden innebär tiden runt förlossningen, det vill säga innan, under och precis 

efter förlossningen (Medicinsk ordbok, u.å.). Perioden innefattar både fysiska, psykologiska och 

hormonella förändringar vilket leder till en annorlunda livssituation för kvinnan att försöka 

anpassa sig till (Agostini et al., 2015). Enligt Borgfeldt, Åberg, Anderberg och Andersson (2010) 

https://www.zotero.org/google-docs/?B3lH3z
https://www.zotero.org/google-docs/?B3lH3z
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märker kvinnan några av de första tecknen på graviditet vanligtvis redan inom några veckor. 

Menstruationen uteblir och brösten blir ömma och växer till. Enligt Borgfeldt et al. (2019) ökar 

hjärtats arbetsbelastning i början av graviditeten. Plasmavolymen ökar med cirka 40 procent och 

det finns ett ökat syrebehov i kvinnans kropp. Även kvinnans puls och hjärtminutvolym ökar 

(Borgfeldt et al., 2019). Under den tidiga graviditeten kan kvinnan också vara trött och 

illamående. Illamåendet förvärras av trötthet, stress och om kvinnan inte ätit ordentligt 

(Borgfeldt et al., 2010). En trolig förklaring till tröttheten och illamåendet är att hormonnivåerna 

i kroppen stiger hastigt. Även den sociala situation och den psykiska hälsa kvinnan befinner sig i 

kan påverka detta. Det är också vanligt att kvinnan är känslomässigt instabil och får 

humörsvängningar (Borgfeldt et al., 2010). Beteenden och känslomässiga förändringar hör ihop 

med de fysiologiska förändringarna i kvinnans kropp som sker under graviditeten. I det centrala 

nervsystemet ökar utsöndringen av hormonerna progesteron och östrogen kraftigt (Ryding, 

2014). Vidare beskriver Ryding (2014) att de stora fysiska och psykologiska förändringarna kan 

leda till att den gravida kvinnan inte känner igen sig själv. Ryding (2014) menar också att 

kvinnan genomgår en utvecklingsfas där tankar om den egna uppväxten, barndomen och de egna 

föräldrarna är vanliga. Nivåerna av hormoner i kroppen kan växla, vilket också kan vara en orsak 

till att humöret påverkas (Borgfeldt, Strevens, Sjöblom & Wangel, 2019). 

 

Ett graviditetsbesked kan medföra känslor av viss ambivalens (Ryding, 2014), vilket kan 

upplevas trots planerad graviditet (Davidson et al., 2014). Vidare beskriver Ryding (2014) att 

ambivalensen kan förstärkas om kvinnan själv har haft ett särskilt problematiskt förhållande till 

sina egna föräldrar, och förluster och kriser från tidigare i livet kan komma till ytan. Enligt 

Davidson et al. (2014) kan påtaglig ambivalens även associeras med låg socioekonomisk 

bakgrund, dålig relation till partnern och till de som anser föräldraskap mindre betydelsefullt. 

Dessa känslor och den påfrestningen som den tidiga graviditeten kan innebära, gör att tiden kan 

upplevas som psykiskt ansträngande (Borgfeldt et al, 2010). Vidare beskriver Davidson et al. 

(2014) att kvinnan runt vecka 20, när halva graviditeten passerat, ofta mår bättre då eventuellt 

illamående brukar ha gått över och risken för missfall minskat. Vid denna tidpunkt brukar 

kvinnan även känna tydligare fosterrörelser vilket gör att fostret upplevs som en egen individ. 

Generellt sett känner sig kvinnan nu upprymd över graviditeten även om hon inte gjort det 

tidigare, och hon börjar föreställa sig hur barnet kan komma att bli. Om graviditeten varit önskad 

och kvinnan är välmående brukar hon njuta av att vara gravid och känna barnet röra sig inuti 

hennes kropp (Davidson et al., 2014). Socialstyrelsen (2019d) beskriver i en studie att två av tre 

gravida kvinnor mådde fysiskt bra under graviditeten och tre av fyra mådde psykiskt bra. 

Majoriteten, 75 procent, av de gravida kvinnorna i studien hade ett psykiskt mående som var 

ganska bra eller mycket bra (Socialstyrelsen, 2019d). 

Borgfeldt et al. (2010) beskriver att graviditetshormonerna gör att kroppens slemhinnor svullnar, 

bland annat kan kvinnan känna sig täppt i näsan eller ha lättblödande tandkött vid tandborstning. 

Salivproduktionen kan också minska vilket kan leda till en ökad risk för till exempel infektioner i 

tandköttet. Borgfeldt et al. (2010) skriver att svullnader också kan uppstå i handlederna och 

karaktäriseras av stickningar, domningar och smärta i fingrarna, så kallat karpaltunnelsyndrom 

och beror på att en nerv kläms åt. Under den sista trimestern kan kvinnan känna av svullnad i 

ben, armar och fötter (Borgfeldt et al. 2010). 

 

Samlivet kan även förändras under graviditeten (Borgfeldt et al., 2010) och frekvensen av den 

sexuella aktiviteten kan minska (Ryding, 2014). Borgfeldt et al. (2010) beskriver också att den 

nya gravida kroppen kan upplevas annorlunda av kvinnan eller ses annorlunda av partnern. 

Enligt Ryding (2014) tappar flertalet kvinnor både lust och motivation medan vissa känner en 
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ökad sexuell njutning, då den ökade östrogenhalten i kroppen förändrar slemhinnorna i 

underlivet. Mårdh (2013) beskriver att åtskilliga kvinnor har erfarit att deras sexuella lust varit i 

synnerhet stor under den andra trimestern. Ömmande bröst (Borgfeldt et al., 2010), illamåendet, 

att ha en stor mage och att känna sig oattraktiv är upplevelser som gör att den gravida kvinnan 

kan känna mindre sexuell lust (Ryding, 2014). Enligt Mårdh (2013) kan det upplevas vara viktigt 

både för den gravida och för partnern i relationen att fortsätta ha samlag under graviditeten. Det 

kan finnas en obalans mellan de två parterna gällande tankar om samlivet under graviditeten. 

Partnern kan känna en olustkänsla av samlivet och kvinnans förändrade kropp, medan den 

gravida kvinnan kan känna att hon har samma behov av närhet som innan (Mårdh, 2013). Både 

den gravida kvinnan och partnern kan vara rädda att barnet skadas under samlag men detta har 

ingen medicinsk motsättning (Ryding, 2014). Vidare beskriver Ryding (2014) att en mindre 

blödning från kvinnan kan inträffa under samlag då små kärl på portio (livmodermunnen) kan 

brista. Under den senare delen av graviditeten kan dock samlivet bli fysiskt ansträngande för den 

gravida (Mårdh, 2013). Dessutom blir barnet mer närvarande för föräldrarna i slutet av 

graviditeten, och den sexuella aktiviteten väljs vanligen bort veckorna innan förlossningen 

(Ryding, 2014). 

 

Enligt Borgfeldt et al. (2010) kan kvinnan under den sista delen av graviditeten återigen känna 

sig trött och sova dåligt bland annat då magen är stor. Tankar kan komma kring förlossningen 

och hur tiden efter ska bli. Drömmar och mardrömmar om bland annat den kommande 

förlossningen är vanligt förekommande under denna period. Fortsättningsvis beskriver Borgfeldt 

et al. (2010) att ökade progesteronnivåer ger en avslappnande effekt på glatt muskulatur vilket 

medför att det även är vanligt med halsbränna, förstoppning, urinvägsinfektioner, åderbråck och 

hemorrojder. Ryggsmärta kan uppkomma som resultat av den ökade belastningen och den 

gravida kvinnan kan även drabbas av smärta på grund av foglossning. I vissa fall insjuknar den 

gravida kvinnan i sjukdomar som graviditetsinducerad hypertoni, havandeskapsförgiftning och 

järnbristanemi (Borgfeldt et al. 2010). Sammanfattningsvis genomgår den gravida kvinnan flertal 

förändringar, både fysiska och psykiska, vilka kan vara mer eller mindre svåra att anpassa sig till. 

Nedstämdhet och depression vid graviditet 

Gawley et al. (2011) menar att ungefär 20 procent av alla kvinnor drabbas av en depression 

under sin graviditet. Depression under graviditet kan leda till en ökad risk för komplikationer 

som till exempel missfall, havandeskapsförgiftning, prematur födsel, högre användning av 

epidural, operativa ingrepp vid förlossningen, att barnet behöver vårdas på en neonatal 

intensivvårdsavdelning och att barnet föds med lägre födelsevikt än det normala (Gawley et al., 

2011).  

Riskfaktorer för att drabbas av depression under graviditeten är tidigare depression, oplanerad 

graviditet, problematisk graviditet och brist på socialt stöd eller problem i sin partnerrelation 

(Gawley et al., 2011). Att som vårdpersonal vara medveten om hur vanligt förekommande det är 

att gravida drabbas av depression samt ha riskfaktorer i åtanke kan potentiellt förbättra både 

diagnos och behandling för dessa kvinnor (Anderson & Lieser, 2015). 

Enligt Gawley et al. (2011) kan uppfattningen om att graviditet är en glädjefylld och lycklig 

period göra att kvinnorna, trots att de mår psykiskt dåligt, vara tveksamma till att söka vård på 

grund av upplevelsen av stigmatisering. Även kvinnornas egen kunskapsbrist gällande symtom, 

behandlingsalternativ och hur de söker hjälp vid depression under och efter graviditeten kan vara 

ett hinder för att de ska kunna få den vård de behöver (Farr, Ko, Burley, & Gupta, 2016). Trots 

https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
https://www.zotero.org/google-docs/?gXgG3e
https://www.zotero.org/google-docs/?gXgG3e
https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
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att åtskilliga kvinnor lider av depression under sin graviditet finns ett mörkertal vilket gör att en 

del inte får behandling (Anderson & Lieser, 2015). Ångest och depression under graviditeten 

innebär en ökad risk att drabbas av depression även efter förlossningen, så kallad 

postpartumdepression (Vázquez, Pereira, & Míguez, 2018). För att undersöka om en kvinna är 

drabbad av depression under graviditeten används ofta Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS), vilket också används för att mäta postpartumdepression (Bendix och Blomdahl, 2016). 

 

Behandling av depression under graviditet 

 

Enligt Graviditetsregistrets årsrapporter mellan 2013–2018, har andelen gravida kvinnor i 

Sverige som behandlats för psykisk ohälsa (med psykologiska-, medicinska- eller mixade 

behandlingsmetoder) under graviditeten ökat. År 2010 och 2011 behandlades 5,9 procent, år 

2012 ökade andelen till 6,4 procent och år 2013 låg siffran på 6,6 procent (Graviditetsregistret, 

2014a). År 2014 var samma siffra på 6,6 procent (Graviditetsregistret, 2014b), år 2015 ökade det 

igen till 6,8 procent (Graviditetsregistret, 2015) och år 2016 var motsvarande siffra 6,8 procent 

(Graviditetsregistret, 2016). År 2017 var siffran 7,5 procent (Graviditetsregistret, 2017) och 

slutligen år 2018 låg siffran på 8,0 procent (Graviditetsregistret, 2018). 

 

 
 

Diagram 1. Sammanställd data från Graviditetsregistrets rapporter 2013–2018 över gravida 

kvinnor som behandlats för psykisk ohälsa i Sverige mellan 2010–2018. 

 

I en studie gjord av Pearson et al. (2018) studerades depressiva symtom under graviditet bland 

mödrar och döttrar över två generationer. Resultatet visade att förekomsten av depression under 

graviditet ökat med 51 procent från den första till den andra generationen sedan början av 90-

talet. År 1991–1992 var 17 procent av den första generationen drabbade av depression under 

graviditet och två procent erhöll antidepressiv läkemedelsbehandling. Mellan år 2012–2016, då 

flera från den andra generationen (döttrarna till den första generationen) var gravida, drabbades 

istället 25 procent av depression och 13 procent behandlades med antidepressiva. Anledningen 

till ökningen av depressiva symtom under graviditet är okänd och mer forskning behövs för att 

komma fram till vad det beror på (Pearson et al., 2018). 
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Kohortstudien av Pop et al. (2019) mätte depression hos gravida kvinnor i Nederländerna över en 

tid på 25 år. Bedömningsinstrumentet Edinburgh Depression Scale (EDS) användes, och 

resultaten visade att ökningen av höga EDS-poäng fördubblats från sju procent åren 1988–1989 

till 14 procent åren 2012–2014. Ökningen var enligt Pop et al. (2019) paradoxal, då 

skyddsfaktorer för depression istället förbättrats under de 25 åren (nivå av utbildning, betald 

anställning, minskad konsumtion av rökning och alkohol). Potentiella förklaringar till ökningen 

kan istället vara nyttjandet av social media, den stressande kombinationen av att ha ett arbete och 

att ha barn hemma, större medvetenhet kring ämnet eller ökade förväntningar på de gravida 

kvinnorna från samhället (Pop et al., 2019). 

 

Att uppmärksamma och behandla psykisk ohälsa under graviditeten är av största vikt, då 

samspelet med barnet och förmågan till en trygg anknytning efter födseln kan påverkas negativt 

av psykisk sjukdom. Behandling kan innebära antingen psykologisk behandling, som 

samtalsstöd, medicinsk behandling med läkemedel eller en kombination av båda 

(Graviditetsregistret, 2014b). 

 

Psykologiska behandlingsmetoder 

Psykologiska behandlingsmetoder vid depression under den perinatala perioden har enligt 

Cuijpers, Weitz, Karyotaki, Garber, och Andersson (2015) visat sig kunna ha positiva effekter 

gällande relationen till eventuell partner och även på barnets framtida mentala hälsa. Det är 

därför av stor vikt att sårbara gravida kvinnor hänvisas till psykologisk behandling i ett tidigt 

skede av graviditeten (Cuijpers et al., 2015). I det regionala vårdprogrammet för psykisk sjukdom 

i samband med graviditet och spädbarnsperiod beskriver Lindefors och Andersson Forsman 

(2014) att de kvinnor som har en lätt till måttlig depression i första hand rekommenderas 

psykologiska behandlingsmetoder. Behandlingsmetoder som används och som är olika typer av 

terapiformer är till exempel kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi eller 

psykopedagogik. De olika metoderna kan utföras enskilt eller i grupp (Lindefors & Andersson 

Forsman, 2014). 

Läkemedelsbehandling 

Enligt Lindefors och Andersson Forsman (2014) medför obehandlad depression under graviditet 

ökade risker för såväl mor som barn och kan leda till prematur födsel, bristande anknytning, 

sociala konsekvenser, svårigheter att fungera i vardagen (Lindefors & Andersson Forsman, 

2014) och i svåra fall även risk för suicid och utökat suicid/infanticid (då en kvinna dödar sitt 

barn) (Grunewald, Nilsson, Cnattingius, Westgren, & Stephanson, 2008). Lindefors och 

Andersson Forsman (2014) belyser att vid val av behandling ska därför både de kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenserna tas i beaktande vad gäller både antidepressiv läkemedelsbehandling 

och eventuell obehandlad sjukdom. Genom riskgradering av patienten kan förskrivaren komma 

fram till om läkemedelsbehandling är ett alternativ och om fördelarna kan komma att överväga 

nackdelarna (Lindefors & Andersson Forsman, 2014). Vidare beskriver Lindefors och Andersson 

Forsman (2014) att vid lätt nedstämdhet eller depression kan effekten av medicinering vara subtil 

eller omärkbar och annan behandling kan komma att övervägas. Biverkningar och risker vid 

medicinering kan vara lättare att hantera om effekten är positiv. Syftet är att uppnå så optimal 

symtomkontroll som möjligt, och generellt sett är indikationen för medicinering större ju svårare 

sjukdomstillståndet är. Doseringen bör inte hållas lägre så effekten blir reducerad avseende 

graviditeten då det utsätter kvinnan för undermålig behandling samt fostret för opåkallad 

läkemedelspåverkan (Lindefors & Andersson Forsman, 2014). I en studie av Cohen et al. (2006) 

konstaterades det att kvinnor som avbrutit sin antidepressiva medicinering under graviditeten 

visade sig ha 68 procent risk att återinsjukna i en depression jämfört med 21 procent av de 

kvinnor som fortsatte sin medicinering under graviditet (Cohen et al., 2006). Mårdh (2013) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuijpers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25522839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weitz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25522839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karyotaki%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25522839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garber%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25522839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25522839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuijpers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25522839
https://www.zotero.org/google-docs/?5vGZ5i
https://www.zotero.org/google-docs/?5vGZ5i
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beskriver att kvinnor kan behöva öka dosen på sina läkemedel då de blivit gravida. 

Plasmavolymen i kroppen ökar med en till en och en halv liter blod under graviditeten och 

filtrationen i njurarna tilltar även kraftigt. En del mediciner lämnar därför kroppen snabbare via 

urinen och ger en lägre plasmakoncentration som resultat. Fenomenet kan även fortsatta några 

veckor efter förlossningen, innan kroppen ställt om sig efter graviditeten (Mårdh, 2013). 

 

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är en form av antidepressiv 

läkemedelsbehandling (Escitalopram, 2019). Ett exempel på ett SSRI-preparat är Cipralex, med 

escitalopram som verksam substans (Cipralex, 2019). Farmakodynamiken fungerar genom att 

serotoninets (5HT) -återupptag hämmas selektivt av escitalopram, vilket är den troliga 

mekanismen bakom verkningseffekten (Escitalopram, 2019). Behandling med SSRI-preparat kan 

de första dagarna ge biverkningar som illamående och kräkningar, men dessa symtom brukar 

övergå inom två veckor. Andra vanliga biverkningar är svettningar, skakningar, muntorrhet, 

huvudvärk, miktionsbesvär, sexuella störningar och sömnsvårigheter, dessa kan dock kvarstå 

under behandlingsperioden (von Knorring, Hedin, & von Knorring, 2015). 

 

Konsensus i det regionala vårdprogrammet visar på att SSRI-preparat studerats väl i samband 

med graviditet (Lindefors & Andersson Forsman, 2014). Risken för missbildning av fostret anses 

inte vara högre, det enda undantaget är paroxetin, som beskrivs ge en liten ökad risk för 

hjärtmissbildning (Lindefors & Andersson Forsman, 2014). Vidare beskriver Andrade (2017) att 

det omdiskuterats hurvida SSRI under graviditet kan ge en ökad risk för att barnet ska drabbas av 

Autism Spectrum Disorder (ASD). Sammanfattade resultat från fem av sex meta-analyser visade 

att moderns psykiska sjukdom under graviditeten kan vara det som ökar risken för utvecklandet 

av ASD. Viktigt är därför att veta att användandet av SSRI-preparat istället kan reducera risken. 

Det är dock invecklat att med observerande studier få svar på frågan, eftersom det är svårt att 

säga vad som beror på vad (Andrade, 2017). Enligt det regionala vårdprogrammet om psykisk 

sjukdom under graviditet (Lindefors & Andersson Forsman, 2014) finns det enbart ett fåtal 

studier som beskriver övriga antidepressiva läkemedels påverkan på fostret under graviditet. 

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), som Venlafaxin (Venlafaxin, 2018) har 

tillräcklig forskning som säger att ingen risk för fosterskada förekommer (Lindefors & 

Andersson Forsman, 2014). Detsamma gäller tricykliska antidepressivum (TCA) förutom 

preparatet Klomipramin som visat något högre risk för hjärtmissbildningar på fostren (Lindefors 

& Andersson Forsman, 2014). 

SSRI-preparat ska under graviditet endast användas om det är ofrånkomligt. Forskning tyder på 

att SSRI-användning särskilt under sista trimestern ökar risken från ett till två barn per 1000 till 

fem barn per 1000 för att drabbas av persistent pulmonell hypertension (Escitalopram, 2019). 

Djurstudier på SSRI har visat reproduktionstoxicitet och ämnet har endast begränsad forskning. 

Om SSRI- eller SNRI-preparat intas under graviditet, ska det nyfödda barnet observeras då det 

kan drabbas av symtom som andningssvårigheter, kramper, cyanos, kräkningar, darrningar, 

sömnsvårigheter eller långvarigt gråt. Symtomen kan bero på antingen utsättningseffekter eller 

serotonerga effekter hos barnet och dessa symtom brukar framträda inom 24 timmar efter 

förlossningen (Escitalopram, 2019). På BB (eftervården) rekommenderas en vårdtid på minst 48 

timmar då modern intagit SSRI-preparat under graviditeten (Månbrandt, 2018). En individuell 

riskbedömning görs och eventuella abstinenssymtom hos barnet kan utredas med hjälp av ett 

observationsschema där bland annat andning, skrik, tonus, rörelser och temperatur mäts (Wejryd, 

2018). 
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Komplementära metoder 

Enligt Lindefors och Andersson Forsman (2014) används elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

som antidepressiv behandling då andra behandlingsalternativ varit otillräckliga. För ECT-

behandling under graviditet krävs strikta indikationer som svår depression med antingen psykos 

eller melankoli, katatoni och deliriös mani då det finns otillräckliga vetenskapliga grunder 

gällande komplikationer. Vid akuta, livshotande tillstånd, såsom cykloid psykos, malignt 

neuroleptikasyndrom, letal katatoni eller deliriös mani, är ECT förstahandsval och ska påbörjas 

inom 24 timmar. Behandlingar utförs då dagligen tills tillståndet övergått och därefter sker 

behandlingarna två till tre gånger per vecka till dess förbättring sker eller fram till dess att 

behandlingen inte bedöms ge ytterligare effekt (Lindefors & Andersson Forsman, 2014). 

 

Sjuksköterskans profession och ansvar 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och innebär en vetenskaplig grund i ämnet och 

även det nära arbetet med patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga ansvar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (ICN, 2012). Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2009) är sjuksköterskeyrket en profession som innebär att vissa kriterier måste uppfyllas, det 

vill säga att det är autonomt, att en legitimation krävs, att arbetet är evidensbaserat och 

vetenskapligt, att etiska regler efterföljs, tillhörande av en organisation på nationell nivå och att 

samhället värderar professionen högt. Omvårdnad som vetenskapligt område är baserat på en 

humanistisk människosyn. Människans utveckling står i fokus och sjuksköterskan har kunskap 

om hennes hälsa och välbefinnande beroende av omgivande faktorer som lidande, sjukdom, 

födelse och död. Denna omvårdnadskunskap förenas med folkhälsovetenskap och medicinsk 

vetenskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2009) samt beteendevetenskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b) och utgör grunden för sjuksköterskans ansvarsområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2016b) att en 

legitimerad sjuksköterska arbetar efter styrdokument, lagar och författningar och har ett ansvar 

att fatta egna kliniska beslut. Att ha ett etiskt förhållningssätt och respektera de mänskliga 

rättigheterna ingår även i sjuksköterskans profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  

 

Då sjuksköterskan ansvarar för att förebygga sjukdom och främja hälsa (ICN, 2012), bör 

sjuksköterskan vara medveten om de sårbara gravida kvinnorna med nedstämdhet eller 

depression. Sjuksköterskan kan uppmärksamma dessa kvinnor på sin arbetsplats, till exempel på 

vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra 

vårdinrättningar. 

 

Upplevelser 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en upplevelse är en subjektiv och individuell 

erfarenhet som definieras av hur individen själv uppfattar sin situation. Den drabbade patienten 

är den som har kunskap om hur sjukdomen upplevs för just honom eller henne vilket 

vårdpersonalen saknar. Individuella olikheter och skilda bakgrundshistorier kan spela in i att 

patienter drabbade av samma sjukdom ändå upplever sjukdom olika (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vidare beskriver Säljö (2009) att för patienten kan upplevelsen av sjukdom innebära 

konsekvenser som förändrad identitet och kroppsuppfattning, förlust av förmågor samt sociala 

restriktioner. Patientens upplevelse av sjukdomen är avgörande för vilken innebörd sjukdomen 

får för individen (Säljö, 2009).  
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Teoretisk utgångspunkt - sårbarhet 

Definition av begreppet sårbarhet 

Svensk sjuksköterskeförening (2016a) beskriver att sårbarhet som ett omvårdnadsvetenskapligt 

begrepp innebär att människan är känslig, ömtålig och kan utsättas för lidande. Människans 

sårbarhet beskrivs utifrån både biologiska, fysiska, sociala och kulturella aspekter. Den 

biologiska sårbarheten, kroppen, kan utsättas för fysiska ingrepp och övergrepp (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Enligt Kristensson (2014) innebär fysiska ingrepp en risk för att 

personen påverkas eller tar skada psykiskt och/eller fysiskt. Social och kulturell sårbarhet kan 

handla om värderingar och handlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

  

Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2016a) att som vårdare är sårbarheten för 

människan en viktig aspekt att beakta. När en människa är i en sårbar situation kan personen vara 

beroende av någon annan som kliver in och tar ansvar. Den sårbara litar på vårdaren och det är 

därför viktigt att vårdaren har kunskap om vad som är bäst för människan i den sårbara 

situationen. Genom att värna och respektera sårbarheten respekteras även människans värdighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Kweekel, Gerrits, Rijnders och Brown (2017) beskriver 

att i situationer inom hälso- och sjukvården där patienter känner sig sårbara eller står inför 

osäkerhet, har tillit beskrivits som viktigt. Kommunikation, kemi, atmosfär, ömsesidighet och 

sårbarhet anses avgörande för att utveckla tillit i relationer. För att bygga relationer med 

förtroende är sårbarheten avgörande för att kunna lita på andra. Att visa sårbarhet inför varandra 

uppmuntrar öppenhet och att dela med sig av egna upplevelser (Kweekel et al., 2017). 

  

Sårbarhet vid graviditet 

Enligt Jomeen, Fleming och Martin (2017) är kvinnor i högre utsträckning mer sårbara för 

psykisk ohälsa än män. Allra högst är sårbarheten under den perioden (25–44 år) då 80 procent 

av alla kvinnor i höginkomstländer blir gravida och upplever en graviditet. En graviditet är en 

psykisk och social påfrestning för kvinnan och innefattar stressorer som uppkommer mellan 

perioden från att bli gravid till att bli mamma. Graviditeten kan inte separeras från kvinnans 

förflutna eller nuvarande liv. Att bli psykiskt sjuk under graviditeten kan dels vara för första 

gången för kvinnan, eller vara ett återinsjuknande i en tidigare psykisk sjukdom (Jomeen, et al., 

2017). 

 

Enligt de Groot, Bijma, Bonsel och Lambregtse-van den Berg (2018) är sårbara gravida kvinnor 

de som rapporterar symtom för psykisk sjukdom, de som har psykosociala problem, 

substansanvändning eller som upplever bekymmer i sin vardag. Sårbarheten påverkas av flera 

olika faktorer på både personlig och miljönivå, som till exempel brist på socialt stöd, att leva i ett 

utsatt område och analfabetism (de Groot et al., 2018). 

 

Problemformulering 

 

Nedstämdhet och depression är tillstånd som ökar i samhället och som kan vara påfrestande för 

de drabbade. Under graviditeten genomgår kvinnan flertalet psykiska och fysiska förändringar 

vilket leder till att hon befinner sig en särskilt sårbar situation. På grund av okunskap och 

stigmatisering riskerar kvinnorna att inte söka vård för sitt psykiska mående, vilket senare kan 

öka risken för exempelvis postpartumdepression och bristande anknytning till barnet. 

Sjuksköterskor möter dessa kvinnor på bland annat vårdcentraler, somatiska och psykiatriska 

vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra vårdinrättningar. Det finns ett behov av att 

studera detta område då psykisk ohälsa fortsatt är stigmatiserat i samhället, i synnerhet vid en 

graviditet då det förväntas vara en glädjefylld och lycklig period i livet. Gravida kvinnor 

https://www.zotero.org/google-docs/?D7xwQm
https://www.zotero.org/google-docs/?D7xwQm
https://www.zotero.org/google-docs/?8JoX1v
https://www.zotero.org/google-docs/?8JoX1v
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drabbade av nedstämdhet och depression är därför en grupp som är viktig att få förståelse för 

genom att studera litteraturen för det aktuella forskningsläget i ämnet. Genom ökad kunskap om 

gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och depression kan sjuksköterskan bli bättre på att 

upptäcka dessa kvinnor i tid och finnas som stöd i deras utsatta situation. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med nedstämdhet eller depression under 

graviditet. 

 

METOD 

  

Design 

 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Litteraturöversikter kan användas för olika 

syften, där en kandidatuppsats är en av dem (Friberg, 2017). Vidare beskriver Friberg (2017) att 

utgångspunkten för en litteraturöversikt är att ha ett tydligt syfte samt att söka, hitta och 

analysera vetenskapliga artiklar och därefter analysera innehållet av de artiklar som hittats. 

Litteraturöversikten är en metod som är strukturerad och ger en överblick över tidigare 

forskning, men är inte helomfattande på samma sätt som en systematisk litteraturöversikt. 

Litteraturöversikten ger också en sammanställning av befintlig forskning och både kvantitativa 

och kvalitativa studier kan användas (Friberg, 2017). 

 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2017) är kvantitativ forskning objektiv, handlar om lagbundenhet, 

allmängiltighet och är inriktat på medicin och naturvetenskap. Kvantitativa studier kan bedrivas 

genom experiment och jämförelser, enkätinstrument eller observationsscheman. Vidare beskriver 

Dahlborg Lyckhage (2017) att kvalitativ forskning är kontextbunden, grundas på intervjuer, 

berättelser eller observationer och handlar om upplevelser samt subjektiva erfarenheter. 

Kvalitativ forskning är därför lämplig att använda vid en litteraturöversikt där fokus ligger kring 

upplevelser och erfarenheter. Både kvantitativ och kvalitativ forskning är av betydelse inom 

vårdvetenskapen och bidrar till evidensbaserad kunskap (Dahlborg et al., 2017). Vidare beskriver 

Borglin (2017) att en mixad metod, där både kvantitativa och kvalitativa studier integreras, leder 

till ett optimalt svar på den ställda forskningsfrågan. 

 

För en vetenskaplig kvalitet krävs noggrann inläsning av det valda området, där en 

litteraturgenomgång av avhandlingar, rapporter och vetenskapliga artiklar är en lämplig metod 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Kristensson (2014) passar en litteraturstudie att använda 

sig av när en översikt ska göras av redan utförd forskning, när specifika frågor ska besvaras eller 

när problem ska lösas i praktiken. Det kan också handla om att förevisa en kunskapslucka och på 

så sätt formulera nya frågor, alternativt göra en fördjupning i ett redan utforskat område 

(Kristensson, 2014). 

 

Urval 

 

Enligt Kristensson (2014) består urvalet i en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar. Använda 

artiklar har noggrant valts ut och varit peer reviewed, eftersom artiklar som publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter inte automatiskt klassas som vetenskapliga (Östlundh, 2017). Begreppet 

peer reviewed innebär att artiklar har genomgått en kritisk granskning av andra forskare innan de 

publicerats, vilket därmed tillförsäkrar kvaliteten på forskningen (Karlsson, 2017). Henricson 

(2017) beskriver vidare att inklusions- och exklusionskriterier ska vara tydligt fastställda för en 
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välgjord studie.  

 

Avgränsningar 

Avgränsningar som användes var artiklar som publicerats de senaste tio åren, det vill säga mellan 

2010 och 2019, och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Enligt Östlundh (2017) kan 

avgränsningen “peer reviewed” användas för att kunna fastställa om artiklar är utgivna i 

vetenskapliga tidskrifter. I databasen Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) valdes därför avancerad sökning med filtret “peer reviewed” och “research article”, 

och i Psychological Abstracts (PsycINFO) valdes “peer reviewed”. I Public Medline (PubMed) 

fanns inget filter för detta, utan varje artikel kontrollerades enskilt genom att uppsöka varje 

tidskrift och undersöka om det fanns krav på att artiklarna blev granskade av experter innan 

publicering. 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar gällande allt från nedstämdhet till djup depression under hela graviditetsperioden 

inkluderades i enlighet med syftet. Inga ställningstaganden togs till forskning från olika delar av 

världen eller forskningsdeltagare med varierande socioekonomisk bakgrund eller etnicitet. 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna var originalartiklar, etiskt granskade och 

godkända av en etisk kommitté, peer reviewed, publicerade de senaste tio åren och skrivna på 

engelska. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som icke var originalartiklar, etiskt granskade, peer reviewed eller icke skrivna på 

engelska exkluderades. Likaså exkluderades artiklar gällande nedstämdhet och depression under 

postpartumperioden då det inte var i följd med arbetets syfte. Artiklar över tio år gamla valdes 

bort för att prioritera aktuell forskning och för att avgränsa antalet sökträffar. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen inleddes i november 2019. För att få hjälp med en optimal databassökning 

bokades ett möte in med en bibliotekarie från Sophiahemmet Högskolas bibliotek. Enligt 

Östlundh (2017) är det främjande att ta hjälp av bibliotekarier då de är utbildade inom 

informationssökning och kan bidra till en ökad kunskap. Kristensson (2014) beskriver att 

avsikten med datainsamlingen är att hitta lämpliga artiklar som överensstämmer med arbetets 

syfte. Det sätt som rekommenderas är att göra systematiska sökningar med hjälp av söktermer i 

olika databaser. Insamlingen sker stegvis och i början behöver sökorden, avgränsningarna, 

sökvägarna och typ av studier som ska användas identifieras. Sökningarna utvecklas med tiden 

och landar slutligen i en sökning som är så skarp och specifik som möjligt, och som är relevant 

för resultatet (Kristensson, 2014). Enligt Kristensson (2014) innebär en bra sökstrategi att 

sökningen har redovisats tydligt och att den är reproducerbar. Reproducerbar betyder att 

tillvägagångssättet för sökningarna och de sökvägar som använts ska noggrant redovisas, så att 

de kan göras om och samma resultat erhålls. De olika stegen och vilka söktermer som användes 

ska tydligt framgå (Kristensson, 2014). Sökningarna för arbetet är presenterade i Tabell 1. 

 

Använda databaser för databassökning var PubMed, CINAHL och PsycINFO. Karlsson (2017) 

beskriver att PubMed omfattar material inom medicinsk vetenskap, omvårdnad och odontologi 

från 1966 och framåt. CINAHL innehåller material inom omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi 

och har material från 1981. CINAHLs material rymmer avhandlingar, böcker, kapitel i böcker, 

referenser till artiklar och konferensmaterial. I PsycINFO är det fokus på psykologi och 

beteendevetenskap, och det finns främst referenser till tidskriftsartiklar men även till rapporter, 
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avhandlingar och böcker. Ovannämnda databaser har huvudsakligen skrifter på engelska 

(Karlsson, 2017). I databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO kan söktermer, så kallade 

indexord användas. Det resulterar i ett strukturerat sökande för att möjliggöra sortering bland de 

funna vetenskapliga artiklarna. I PubMed används framförallt Medical Subject Headings 

(MeSH-termer) som är tydligt definierade och rangordnade i PubMeds ordbok, så kallad 

Therasurus. Kristensson (2014) beskriver att det finns närmare 20 000 olika MeSH-termer, 

uppdelade under 19 MeSH-kategorier. I CINAHL finns det motsvarande indexord under 

CINAHL Subject Headings och i PsycINFO finns de under Thesaurus. 

 

Databaserna kan vara i behov av enskilda sökstrategier eftersom de kräver olika sökord och 

avgränsningar beroende på databasens uppbyggnad av indexord. För att finna passande MeSH-

termer översatta från svenska till engelska användes Svensk MeSH från Karolinska institutet 

(u.å.). Kristensson (2014) beskriver att såtillvida passande indexord inte hittas kan 

fritextsökningar användas. Fritextsökningar genererar generellt sett fler artiklar genom att 

sökningens känslighet ökar, men kan medföra att ett större antal irrelevanta artiklar visas i 

sökningen. Med detta i åtanke bör fritextsökningar därför begränsas och vanligast är att en 

kombination av både indexord och fritextsökning används (Kristensson, 2014). Fritextsökningen 

“experienc*” användes då ingen översatt MeSH-term hittades och då arbetets syfte handlade om 

upplevelser. Asterisken breddar sökningen och tar med alla ord som börjar “experienc”, det vill 

säga både experience och experiences. NOT “postpartum” användes också då MeSH termen 

“Depression, Postpartum” inte var effektiv nog att sortera bort artiklar gällande 

postpartumdepression, vilket ville uteslutas. 

Kristensson (2014) nämner också att söktermer kan kombineras genom de Booleska 

sökoperanderna OR, AND och NOT. OR används för att söka närbelägna ord, AND för att 

koppla samman två sökord med varandra och NOT för att exkludera sökord eller begrepp. När 

sökorden är fastställda kan avgränsningar göras gällande till exempel språk, typ av studie, 

åldersgrupp på deltagarna och tidsperiod. För att stärka litteraturstudiens kvalitet bör aktuell 

forskning eftersträvas samtidigt som resultatet bör grundas på vetenskapliga artiklar med hög 

kvalitet (Kristensson, 2014). 

 

Sökord i PubMed 

I i PubMed användes MeSH-termerna “Depression” och “Pregnancy”. Sökorden “experienc*” 

och NOT “postpartum” användes som fritextsökning. MeSH-termerna “Pregnant Women”, 

“Perinatal Care” och “Prenatal Care” inkluderades inte i sökningen då det resulterade i 

irrelevanta sökträffar. 

 

Sökord i CINAHL  

Vid sökningar i CINAHL användes CINAHL Subject Headings indexord: “Depression”, 

“Pregnancy”, “ Expectant Mothers”, “Adaptation, Psychological” och “Life Change Event”. Som 

fritextsökning användes experienc* och NOT “postpartum”. 

 

Sökord PsycINFO 

I PsycINFO användes ämnesordlistan Thesaurus, där indexorden “Depression (Emotion)”, 

“Major Depression”, “Pregnancy” och “ Expectant Mothers”. “Experienc*” och NOT 

“postpartum” användes som fritextsökning. 
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Databassökning 

Databassökningen gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO mellan den 11 

november och den 26 november 2019 (Tabell 1). 

  

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inklude

rade 

artiklar 

PubMed  

2019-11-11 

(depression[MeSH Terms]) 

AND pregnancy[MeSH 

Terms])  

AND experience  

NOT postpartum 

Publiceringsår: 

2010–2019 

 

Språk: Engelska 

 168  32  26 10 

PsycINFO 

2019-11-15 

 

 

DE "Depression (Emotion)" 

OR DE "Major Depression" 

AND  

DE "Expectant Mothers" OR 

DE "Pregnancy"  

AND  

experienc*  

NOT postpartum 

Publiceringsår: 

2010–2019 

 

Språk: Engelska 

 

Peer reviewed 

 

155 23 18 1 

CINAHL 

2019-11-15 

 

 

(MH "Depression+")  

AND (MM "Pregnancy+") 

OR (MM "Expectant 

Mothers")  

 AND (MH "Adaptation, 

Psychological+") OR (MH 

"Life Change Events+") OR 

experienc* 

NOT postpartum 
 

Publiceringsår: 

2010–2019 

 

Språk: Engelska 

 

Peer reviewed 

 

Research article 

58 33 33 3 

Manuell 

sökning 

2019-11-26 

 Publiceringsår: 

2010–2019 

 

Språk: Engelska 

   1 

TOTALT   381*  88  77 15 

*Hänsyn har inte tagits till eventuella dubbletter i sökningarna 

 

Manuell sökning 

En ytterligare sökstrategi som användes var manuell sökning. Enligt Östlundh (2017) innebär en 

manuell sökning att man självständigt söker efter relevant information i till exempel tidskrifter, 

böcker eller övrigt material. Vid en artikelsökning i databasen PubMed användes “similar 

articles” vilket resulterade i att en artikel skriven av Staneva, Bogossian, Morawska och 

Wittkowski (2017) inkluderades. Totalt inkluderades således 15 artiklar i resultatet. 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Enligt Friberg (2017) är det nödvändigt med en granskning av texternas kvalitet för att tydliggöra 

vad analysen grundas på. Att beakta hur resultatet framtagits av artikelförfattarna samt utvärdera 

resultatets teoretiska utgångspunkter är viktigt att ta hänsyn till (Friberg, 2017). 
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Kristensson (2014) beskriver att syftet med att granska artiklarna är att kunna bedöma artiklarnas 

kvalitet. Bedömningen bör eftersöka om det förekommer bias, om de kvalitativa artiklarna är 

trovärdiga och om de kvantitativa artiklarna är giltiga. För att göra en systematisk granskning 

krävs även användning av en granskningsmall (Kristensson, 2014). Kvalitetsgranskningen av 

valda artiklar genomfördes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas granskningsmall (Bilaga A), 

framtaget och modifierat ur Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016). Kvalitetsgranskningen skedde inledningsvis på var sitt håll, 

därefter jämfördes resultaten och utvärderades gemensamt. 

 

För att välja ut artiklar till resultatet gjordes en granskning i flera steg enligt Kristensson (2014). 

Målet för granskningsprocessen är att få ett urval av artiklar med hög kvalitet till resultatet 

(Kristensson, 2014). För att få en inledande gallring beskriver Kristensson (2014) vidare att 

abstrakten från sökträffarna bör läsas och irrelevanta artiklar sållas bort som inte överensstämmer 

med den egna studiens syfte, metod eller utfall. En grovgranskning gjordes också utifrån 

artiklarnas rubriker. I steget efter beskriver Kristensson (2014) att artiklarna läses i fulltext, och 

en andra sortering görs utifrån samma kriterier som abstrakten. Därefter görs en sista kritisk 

granskning av de utvalda artiklarna, med hjälp av granskningsmallen, där endast de av 

acceptabel kvalitet ska användas (Kristensson, 2014). Till sist ska endast de artiklar som är mest 

relevanta och som har högst kvalitet, inkluderas i resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Med Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag modifierad utifrån Berg et al., (1999) och 

Willman et al. (2016) som utgångspunkt bedömdes vilka typer av studier som granskats och vad 

för kvalitetsnivåer de höll; låg kvalitet (III), medel kvalitet (II) eller hög kvalitet (I). En studie 

med låg kvalitet innebär att den har en vagt formulerad frågeställning, är bristfällig gjord eller är 

otillräckligt beskriven. För en hög kvalitet ska studien vara väl planerad och genomförd med 

korrekt statistiska metoder. Medel kvalitet innebär att studien saknar vissa uppfyllda kriterier 

från hög kvalitet och samtidigt inte bedöms vara av låg kvalitet (Berg et al., 1999) och (Willman 

et al., 2016). Berg et al. (1999) och Willman et al. (2016) beskriver därefter klassificering av 

olika typer av studier; Randomiserad Controlled Trial (RCT), Clinical Controlled Trial (CCT), 

Icke-kontrollerad studie (P), Retroperspektiv studie (R) och Kvalitativ Studie (K). 

 

Sammanlagt granskades 77 artiklar, varav 15 inkluderades i matrisen. Sex artiklar exkluderades 

på grund av låg kvalitet, alternativt då de inte besvarade syftet. Av de artiklar som inkluderades 

var nio av hög kvalitet och sex av medel kvalitet (Bilaga B). 

 

Dataanalys  

 

Analysen av en litteraturöversikt ska göras strukturerat (Friberg, 2017) och innan en studie 

påbörjas ska en analysmetod väljas (Billhult, 2017). Innehållsanalysen kan göras kvantitativt 

eller kvalitativt, alternativt kombinerat (Danielson, 2017b). 

 

Analysmetoden som valdes till studien var en integrerad analys som beskrivs av Kristensson 

(2014). Analysen möjliggör en överblick av presentationen av resultatet och görs systematiskt i 

tre olika steg; genomläsning, kategorisering och sammanställning av resultat. Först läses 

artiklarna till resultatet, för att se vilka likheter och skillnader som finns i artiklarnas resultat. I 

det andra steget kategoriseras artiklarna och varje kategori sammanfattar vad som är gemensamt 

för just de artiklarna. I redovisningen av resultatet kan dessa kategorier fungera som 

underrubriker. I steg tre sammanställs tills sist resultaten under varje specifik kategori 

(Kristensson, 2014). 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Kjellström (2017) värnar forskningsetiken kring människors grundläggande rättigheter då 

det alltid finns en risk för utnyttjande i sökandet efter ny kunskap. Forskningsetiken bidrar därför 

till att skydda de som medverkar i vetenskapliga studier. Studiedeltagarnas autonomi ska ständigt 

tas i beaktning, oavsett om de väljer att avbryta eller avstå från en studie. Lagar, riktlinjer och 

konventioner kan användas som vägledning för att skapa ett hjälpsamt tankesätt gällande de 

forskningsetiska aspekterna. En studie benämns etisk först då den håller en hög vetenskaplig 

kvalitet, utförs på ett etiskt tillvägagångssätt och inkluderar väsentliga frågor (Kjellström, 2017). 

 

Vidare beskriver Kjellström (2017) att Helsingforsdeklarationen innehåller riktlinjer inom 

medicin och vård och är utformad av World Medical Association. Deklarationen uppdateras 

kontinuerligt. En av grundpelarna för Helsingforsdeklarationen är att nyttan av ny forskning ska 

ställas mot deltagarnas intresse och hälsa. Informerat samtycke ska vara ett förlopp under hela 

studien. Informerat samtycke grundar sig på principen om deltagarnas autonomi och frihet och 

kräver att deltagarna blir informerade om studien de deltar i, att de kan ta till sig informationen 

och förmågan att kunna fatta beslut samt att det sker frivilligt (Kjellström, 2017). Enligt 

Kjellström (2017) är även ärlighet en grundsten i vetenskapligt arbete. Att fabricera eller 

förfalska innebär att hitta på data som aldrig gjort, förändra material som finns eller att bara 

presentera data som överensstämmer med den egna teorin. Plagiering är att använda andra 

forskares data och redovisa det som att det är sitt eget material (Kjellström, 2017). 

 

Kristensson (2014) beskriver att för att få utföra en studie krävs nästan alltid ett etiskt tillstånd. 

Etikprövningslagen (Svensk författningssamling [SFS] 2003:460) finns i Sverige för att 

kontrollera detta. Forskningen ska etikprövas, för att deltagarna inte skadas psykiskt eller fysiskt, 

och att uppgifter från deltagarna inte ska kunna härledas till dem. Inte endast de som utför 

forskning ska ha ett forskningsetiskt ställningstagande menar Kristensson (2014), utan även de 

som gör litteraturstudier ska ta ställning till om de inkluderade studierna är etiskt försvarbara.  

 

Inför litteraturöversikten gjordes etiska överväganden gällande urval av artiklar och resultatets 

presentation. Artiklarna som valdes var granskade av etiska kommittéer eller där grundliga etiska 

överväganden gjorts. Inga artiklar uteslöts på grund av egna icke överensstämmande värderingar 

(Forsberg & Wengström, 2015). Källorna i arbetet redovisades enligt Sophiahemmet Högskolas 

reviderade version av American Psychological Association (APA) och har genomgått granskning 

via Urkund. 

 

Förförståelse 

Enligt Priebe och Landström (2017) influeras författare av den förförståelse de har till ett ämne, 

det vill säga förkunskap och tidigare värderingar samt erfarenheter. Då forskning bedrivs är det 

centralt att vara medveten kring denna belägenhet (Priebe & Landström, 2017). Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver även vikten av att tidigt i arbetets gång läsa litteratur för en 

litteraturöversikt också kan ge en omedveten förförståelse. Det är viktigt att under arbetets gång 

kontinuerligt vara uppmärksam på detta (Mårtensson & Fridlund, 2017). Detta togs i beaktning 

och diskuterades sinsemellan författarna. Ett intresse för ämnet fanns hos båda författarna innan 

arbetet påbörjades. En av författarna arbetar på förlossning och BB, och den andra kom i kontakt 

med och undersökte ämnet under den verksamhetsförlagda utbildningen på en sluten psykiatrisk 

avdelning. 
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RESULTAT 

 

Resultatet delades in fyra huvudkategorier och fyra underkategorier presenterade i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatets kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Psykiskt mående  

Upplevelser av vården  

Graviditetsrelaterade faktorer  • Graviditetskomplikationer 

• Depressiva symtom relaterat till 

graviditetslängd 

Sociala faktorer • Svåra livshändelser 

• Socioekonomisk utsatthet 

 

 

Psykiskt mående 

 

Gravida kvinnors upplevelser i Sydafrika beskrevs i en studie av Davies, Schneider, Nyatsanza 

och Lund (2016). Kvinnorna i studien talade språket Xhosa, där ett jämförbart ord för depression 

saknades. Kvinnorna behövde därför beskriva sina tillstånd med egna ord. Forskarna bad 

kvinnorna beskriva sina upplevelser av nedstämdhet med ett eller flera ord. “Stress” och 

“sjukdom” var ord som kvinnorna använde. Upplevelserna beskrevs som ett lidande, att ha 

sömnsvårigheter och att de tankar som funnits var svårt att jämföra med något annat tidigare 

upplevt. Två kvinnor liknade tillståndet vid ett mörker som alltid var närvarande och en känsla 

av att solen aldrig gick upp (Davies et al., 2016). Känslor av att alltid vilja vara ensam eller 

känna sig ensam, inte vilja interagera med andra människor, inte bry sig om någonting och att se 

sig själv som ingen alls, beskrevs av kvinnorna. De symtomen som beskrevs mest frekvent av 

studiedeltagarna var att övertänka, känna sig ledsen och falla i gråt. Flera av kvinnorna beskrev 

även att de aldrig gick ut, utan endast stannade hemma och låg kvar i sängen under dagarna. En 

kvinna beskrev att hon undvek kontakt med andra och att hon inte öppnade dörren om någon 

knackade på (Davies et al., 2016). 

 

En studie från Kina undersökte skillnaden i livskvalitet mellan gravida kvinnor med och utan 

depression, enligt bedömningsinstrumentet Health-Related Quality of Life (HRQoL) (Li et al., 

2012). HRQoL mätte åtta områden; fysisk funktion, smärta i kroppen, begränsningar i vardagen 

på grund av fysiska besvär, generell hälsa, vitalitet, social funktion, mental hälsa och 

begränsningar i vardagen på grund av emotionella besvär. Poängen från de gravida kvinnorna 

med depression visade sig vara signifikant lägre, det vill säga att de upplevde sämre hälsostatus 

på alla åtta mätta områden, vilket tydde på att de därmed upplevde sämre livskvalitet enligt Li et 

al. (2012). På samma sätt undersöktes HRQoL även i en studie av Da costa et al. (2010) där 

sömnsvårigheter och nedstämdhet mättes hos gravida kvinnor. Kvinnorna med nedstämdhet 

visade lägre poäng i sex av de åtta faktorerna som mättes; smärta i kroppen, generell hälsa, 

vitalitet, social funktion, mental hälsa och begränsningar i vardagen på grund av emotionella 

besvär. Sömnbesvär visade sig ha en negativ inverkan på alla faktorerna, förutom på 

begränsningar i vardagen på grund av emotionella besvär. Oro och ångest relaterat till 
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graviditeten var också betydande gällande lägre poäng för fysisk funktion och fysisk begränsning 

(Da costa et al., 2010). 

 

I en studie gällande nedstämdhet under graviditet av Staneva et al. (2017) beskrev de deltagande 

kvinnorna att de upplevde krav på att vara en lycklig moder och fru. Att vara nedstämd passade 

därför inte in vilket resulterade i en problematisk syn på den moderliga identiteten. Då kvinnorna 

skildrade sina upplevelser av nedstämdhet beskrev de att de ville ge upp och att de kände sig 

ensamma, trasiga och sårbara. De upplevde att deras känslor inte var accepterade av 

omgivningen och något de behövde sträva efter att överkomma. Enligt Staneva et al. (2017) 

beskrev också kvinnorna att de hade svårt att avgöra om deras mående såsom yrsel, svårigheter 

att sitta still, känna sig spänd, illamående och allmänt försämrat mående berodde på själva 

graviditeten eller nedstämdheten. Kvinnorna oroade sig särskilt över sitt humör och om deras 

nedstämdhet kunde komma att påverka deras barn, den kommande anknytningen och ge en ökad 

risk för postpartumdepression. De upplevde skam och kände även ett stort ansvar att erhålla 

kontroll över sina känslor och sitt humör (Staneva et al., 2017). En kvinna beskrev: 

I just feel like I am broken … I am the worst pregnant woman ever. it's on those days 

when something goes particularly wrong I would just break down […] it is almost like I 

can see the edge of the cliff and I can see really depressed people down the bottom of the 

cliff and I just stand there and look at them for a while and I just walk away from the 

cliff. (Staneva et al., 2017, sjätte stycket i resultatet) 

Förutom oro och ångest beskrev Staneva et al. (2017) att nedstämdheten också resulterade i 

känslor som att kvinnorna borde vara lyckliga och exalterade över graviditeten och glädjas över 

sitt barn. De upplevde stark ånger, skam och otillräcklighet över att inte njuta av graviditeten 

som de själva kände att de borde, framförallt om graviditeten var planerad. Dessa känslor 

alstrade frustration vilket även besvärade kvinnorna och deras mående. Kvinnorna delade med 

sig av att de kände att de förlorat en del av sig själva och oroade sig över vad de skulle gå miste 

om när barnet väl föddes. Om de skulle förlora sin frihet och spontanitet, hur det kommande livet 

skulle påverka arbetslivet, ekonomin och hur de skulle må i sin kropp efteråt (Staneva et al., 

2017). 

 

Enligt Staneva et al. (2017) beskrev en del av kvinnorna att oron var baserad på vad 

omgivningen skulle komma att tycka om dem och om de kunde bli en lämplig moder eller ej. 

Detta kunde resultera i att istället för att delge sina känslor isolerade de sig från omgivningen och 

väntade på att känslorna skulle försvinna. De gav sken av att allt stod rätt till och kunde utifrån 

sett se glada ut trots att de innerst inne upplevde det motsatta. Vidare beskriver Staneva et al. 

(2017) att kvinnorna också hade svårt att komma till insikt och erkänna för sig själva att de var 

nedstämda, vilket kunde skapa en inre konflikt och försvåra möjligheten till professionellt stöd. 

Deltagarna var aktsamma med att beskriva deras mående som en depression, utan använde 

istället ord som; “‘just mild depression’, ‘feeling low’, ‘not feeling too well’ or ‘being on the 

lowest dose of antidepressants.’” (Staneva et al., 2017, tjugoåttonde stycket i resultatet). Med 

anledning av den stigmatisering som finns kring psykisk ohälsa valde flertalet av kvinnorna att 

inte söka hjälp eller att prata öppet kring sina känslor. De få som delgav känslor kring sin 

nedstämdhet eller depression med andra var strategiska och starkt selektiva i sitt urval både 

gällande vad och vem de berättade för. Vad de delade med sig av baserades på hur de upplevde 

bemötandet, om de blev stöttade eller dömda samt eventuella konsekvenser (Staneva et al., 

2017). 
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Upplevelser av vården 

 

Staneva et al. (2017) beskrev även att de gravida kvinnorna kände sig överväldigade gällande 

tillgängliga vårdmöjligheter. Att fastställa val av mödravård, sjukhus, vilka föräldrautbildningar 

de borde delta i, barnets hälsa och kommande ansvar för omhändertagande och omvårdnad av 

barnet var beslut som upplevdes invecklade. De gravida kvinnorna beskrev att de antingen fick 

för mycket eller för motstridig information av vården, vilket ledde till att de upplevde ökad press 

utifrån (Staneva et al., 2017). 

 

I en studie gjord på gravida kvinnor av Cornsweet Barber, Panettierre och Starkey (2017) 

upptäcktes skillnader i upplevelser av kvinnorna som vårdats respektive inte vårdats på sjukhus 

på grund av graviditetskomplikationer. Studien fokuserade på hur de gravida kvinnorna upplevde 

sin egen hälsa och hur de uppfattade sina symtom gällande nedstämdhet, ångest, oro och stress. 

Cornsweet Barber et al. (2017) beskrev att de kvinnor som vårdats på sjukhus upplevde mer 

emotionell ångest och oroade sig mer för sina graviditeter. Av de kvinnor som var inlagda på 

sjukhus uppfyllde 28,4 procent kraven för depression enligt bedömningsinstrumentet Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), medan motsvarande siffra för de som inte var inlagda var 

21,2 procent (Cornsweet Barber et al., 2017). Bedömningsinstrumentet State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) mätte stress och oro där kraven för ohälsa uppfylldes av 45,4 procent av de 

som var inlagda på sjukhus och 30,3 procent av de som inte var inlagda (Cornsweet Barber et al., 

2017). 

 

Staneva et al. (2017) menar att användningen av antidepressiv läkemedelsbehandling i synnerhet 

var ett kontroversiellt ämne bland de gravida kvinnorna. För de blivande mödrarna var det 

väsentligt att undvika risker och att skydda barnet från eventuella skador. Alternativt kände de ett 

ansvar att följa medicinska råd och hantera sitt mående med hjälp av medicinering, då det annars 

kunde riskera skador på både dem själva och barnet. Detta skapade ett dilemma och kunde 

resultera i oklarheter kring vad som var rätt beslut. En kvinna beskriver att hon upplevde att 

antingen var det hon själv som fick lida, eller hennes barn, och att det var hon som skulle avgöra 

vem av dem det skulle bli. Oro och tankar kring eventuella risker, avvänjning och långsiktiga 

konsekvenser var vanligt förekommande. En annan kvinna upplevde att trots skuldkänslor var 

antidepressiv medicinering ett ansvarsfullt beslut och hennes enda möjlighet till ett fungerande 

liv (Staneva et al., 2017). 

 

I en studie från USA beskrev Weinreb, Byatt, Moore Simas, Tenner och Savageau (2014) att de 

undersökt kvinnors upplevelser av fortsatt antidepressiv läkemedelsbehandling under 

graviditeten. Av kvinnorna i studien var det 58 procent som fick möjlighet till fortsatt 

medicinering efter att ha blivit gravida. Flera av kvinnorna upplevde att vården saknade kunskap 

och att de inte fick den hjälp de behövde utan lämnades utan stöd fram till dess att graviditeten 

var över. En kvinna i studien berättade att hennes vårdgivare slutade skriva ut antidepressiv 

medicinering relaterat till riskerna. Kvinnan var nära att genomföra en abort då hennes psykiska 

ohälsa var så påtaglig att hon inte visste vad hon skulle ta sig till (Weinreb et al., 2014). 

 

Graviditetsrelaterade faktorer 

 

Graviditetskomplikationer 

Enligt Fiskin, Kaydirak och Oskay (2016) hade kvinnor med högriskgraviditet större benägenhet 

än andra gravida att uppleva depressiva symtom under graviditeten. Kvinnorna i studien med 

högriskgraviditeter hade bakomliggande faktorer som till exempel graviditetsinducerad diabetes, 

hypertoni, hypo- eller hypertyreos, tillväxthämning av fostret eller risk för prematur förlossning. 

https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fiskin%2C+Gamze
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kaydirak%2C+Meltem+Mecdi
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Oskay%2C+Umran+Yesiltepe
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Av kvinnorna i studien med högriskgraviditet behövde 56,6 procent vårdas på sjukhus (Fiskin et 

al., 2016). I studien mättes även psykosocial anpassning i ett självskattningsformulär baserat på 

Psychosocial Adjustment and Self‐Report Scale (PAIS‐SR). Av kvinnorna med 

högriskgraviditeter rapporterade 25 procent ha en hög psykosocial anpassning till sin befintliga 

situation, 33 procent måttlig anpassning och 47 procent upplevde att de hade en låg nivå av 

psykosocial anpassning. Generellt sett hade kvinnorna en måttlig eller låg anpassning till sin 

situation. Fiskin et al. (2016) mätte depressiva symtom med Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D). Av kvinnorna med högriskgraviditeter rapporterades 58,2 procent ge 

uttryck för depressiva symtom. Studiens resultat visade att symtom på depression var vanligare 

hos kvinnor yngre än 35 år, de med mer än åtta års utbildning, de med medelinkomst och de som 

behövt vårdas på sjukhus på grund av graviditetskomplikationer (Fiskin et al., 2016). 

 

Falletta, Fischbein, Sruthi Bhamidipalli och Nicholas (2017) beskrev att av 350 kvinnor som 

drabbats av graviditetskomplikationen tvillingtransfusionssyndrom, visade 28,3 procent uppleva 

någon form av oro och 57,7 procent allvarlig oro (totalt 86,0 procent) under graviditeten. Någon 

form av nedstämdhet/depression upplevde 34,0 procent av kvinnorna och allvarliga symtom på 

nedstämdhet/depression upplevde 32 procent (totalt 66 procent) av kvinnorna under graviditeten 

(Falletta et al., 2017). 

 

Depressiva symtom relaterat till graviditetslängd 

I en studie på 454 kinesiska gravida kvinnor utförd av Li et al. (2012) graderade deltagarna 

själva sina symtom enligt EPDS. Resultatet visade att 39 procent av kvinnorna hade en 

depression. Av dessa kvinnor befann sig 36,4 procent i den första trimestern, 40,2 procent i den 

andra trimestern och 39,8 procent i den tredje och sista trimestern. I studien hittades ingen 

signifikant skillnad mellan uppmätta EPDS-poäng och vilken trimester kvinnorna befann sig i 

(Li et al., 2012). Resultatet i studien gjord av Ahlqvist‐Björkroth et al. (2016) visade däremot att 

kvinnor var mer sårbara för depressiva symtom under sista delen av graviditeten. 

Bedömningsinstrumentet som användes var återigen EPDS. Ett samband mellan graden av 

depression och problem inom äktenskapet kunde inte påvisas i studien. Vidare beskriver 

Ahlqvist-Björkroth et al. (2016) att det däremot fanns ett samband mellan kvinnornas 

förväntningar och mående innan förlossningen där en betydande del av kvinnor med höga poäng 

för depressiva symtom hade låga förväntningar jämfört med de kvinnor med lägre andel 

depressiva symtom. Gravida kvinnor som hade barn sedan tidigare var mer nedstämda än de 

kvinnor som väntade sitt första barn, denna skillnad visade sig dock ha begränsad signifikans 

(Ahlqvist‐Björkroth et al., 2016). Resultatet i studien av Da costa et al. (2010) visade även att 

livskvaliteten upplevdes lägre av de gravida kvinnorna i tredje och sista trimestern, framförallt 

vad gällde fysiska åkommor (Da costa et al., 2010). 

 

Sociala faktorer 

 

Svåra livshändelser 

Ett samband mellan depression under graviditet och tidigare traumatiska upplevelser sågs i 

studien av McLeish och Redshaw (2017). I studien intervjuades 47 kvinnor där alla hade 

traumatiska upplevelser innan graviditeten och stressfyllda upplevelser under graviditeten. 

Traumatiska upplevelser innan graviditeten var bland annat flykt, barn som omhändertagits eller 

dödsfall av eget barn eller partner. Stressfulla situationer under graviditeten var till exempel 

arbetslöshet, fattigdom, hemlöshet, kronisk sjukdom, missbruk i hemmet, barn med svårigheter 

och osäkerhet kring familjens invandringssituation. Trots att 75 procent av kvinnorna uppgav sig 

ha antingen oro, panikattacker eller depression under (och efter) graviditeten, hade endast hälften 

fått en formell diagnos. Fem av kvinnorna uppgav sig ha suicidtankar. Vidare skriver McLeish 

https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fiskin%2C+Gamze
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fiskin%2C+Gamze
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ahlqvist-Bj%C3%B6rkroth%2C+Sari
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ahlqvist-Bj%C3%B6rkroth%2C+Sari
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeish%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redshaw%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeish%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
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och Redshaw (2017) att flera av kvinnorna beskrev att de var oroliga inför förlossningen och för 

deras kommande barns hälsa. Flertalet av kvinnorna beskrev även att de jämförde sig med “det 

perfekta moderskapet”, vilket medförde lågt självförtroende. Flera upplevde även en rädsla för 

att andra mödrar skulle döma dem. Nästan varje kvinna i studien beskrev sig som; stressad, 

ledsen, rädd, förskrämd, förtvivlad eller förbannad. Några beskrev även att tidigare trauman 

fortsatte vara närvarande i deras tankar och en kvinna berättade att hon önskade att ingen gravid 

kvinna skulle behöva känna likadant. Flera kvinnor beskrev att de konstant hade låg självkänsla, 

kände sig överväldigade av situationen och saknade copingstrategier (McLeish & Redshaw, 

2017). 

 

Tsao, Creedy och Gamble (2016) undersökte även sambandet mellan depression och svåra 

livshändelser samt socialt stöd under kvinnornas graviditeter. Ett samband mellan höga EPDS-

poäng, svårare livshändelser och lägre socialt stöd kunde associeras. De vanligaste rapporterade 

svåra livshändelserna av de taiwanesiska kvinnorna i studien var långvariga skulder, att ha en 

frånvarande partner, regelbundna bråk med sin partner, upprepade sjukdomar och avsaknad av 

privatliv. De taiwanesiska kvinnorna rapporterade att de fick deras främsta sociala stöd från sina 

föräldrar, makar och vänner. Vidare beskriver Tsao et al. (2016) att två procent upplevde lågt 

socialt stöd från sina familjer, 39,4 procent upplevde måttligt stöd och 58,9 procent upplevde 

tillräckligt socialt stöd. Av de vietnamesiska kvinnorna rapporterades de främsta svåra 

livshändelserna vara upprepade sjukdomar, att ha en frånvarande partner, regelbundna bråk med 

sin partner, att någon i hushållet var långtidssjuk och alkohol- och/eller drogproblem i familjen. 

Som socialt stöd var kvinnornas makar de främsta stödet, därefter moderns föräldrar, vänner och 

bekanta (Tsao et al., 2016). Skillnader i svåra livshändelser och det sociala stödet upptäcktes 

mellan de taiwanesiska och de vietnamesiska kvinnorna. Vietnameserna hade fler svåra 

livshändelser och 31,8 procent av kvinnorna uppfyllde kraven på depression i from av EPDS-

poäng. Motsvarande siffra för de taiwanesiska kvinnorna var 18,6 procent (Tsao et al., 2016). 

 

I en studie utförd i Sydafrika (Choi et al., 2015) undersöktes sambandet mellan olika typer av 

trauma i barndomen och diagnoserna depression samt posttraumatiskt stressyndrom under 

graviditeten. Av 84 kvinnor som intervjuades, hade 40 procent upplevt någon form av trauma i 

barndomen. Childhood Trauma Questionnaire Short Form (CTQ-SF) användes för att mäta 

upplevda trauman i barndomen och EPDS användes för att mäta depression. Ett samband kunde 

ses mellan depression under graviditeten och trauma i barndomen samt ogynnsamma 

copingstrategier. Av underkategorierna bland trauman var depression specifikt associerat med 

sexuella och emotionella övergrepp (Choi et al., 2015). Trauma i uppväxten visade sig öka risken 

för sämre copingstrategier, och det i sin tur gav en ökad risk för att utveckla depression under 

graviditeten. Generellt sett ökade trauma i barndomen risken för att utveckla depression under 

graviditeten, men den direkta effekten minskade om hänsyn togs till ogynnsamma 

copingstrategier. Enligt Choi et al. (2015) var 45 procent av depressionerna istället direkt 

kopplade till osunda copingstrategier (Choi et al., 2015). 

 

Studien av Flach et al. (2011) visade att kvinnor som var utsatta för våld i hemmet hade större 

benägenhet att drabbas av depression under graviditeten. I 18:e graviditetsveckan mättes EPDS 

hos 7789 kvinnor i Storbritannien, varav 44 procent av de som upplevt våld i hemmet hade en 

EPDS-poäng som påvisade depression. Jämförande siffra hos de kvinnor som inte upplevt våld i 

hemmet var 12 procent (Flach et al., 2011). 

 

Socioekonomisk utsatthet 

De deltagande kvinnorna i studien av Lasater et al. (2018) bodde i området Sélingué i Mali, ett 

område med betydande fattigdom, resursbrister och stor ojämställdhet. De gravida kvinnorna 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redshaw%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeish%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redshaw%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Flach%2C+C
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beskrev att de upplevt oro, ensamhet, smärta, lidande, svårigheter och på språket bambara, ett 

dusukasi (översatt: “gråtande hjärta”) och dusukun chauffé (översatt: “hett hjärta”). Känslorna 

kopplades till stor del till deras livssituation, som innebar att de föddes in i socioekonomiska 

svårigheter med kraftig ojämlikhet mellan könen. Flertalet av kvinnorna hade endast gått i 

grundskola ett fåtal år vilket medförde begränsad läskunnighet och i vissa fall analfabetism. 

Vidare beskriver Lasater et al. (2018) att arrangerade eller påtvingade äktenskap, vanligen i ung 

ålder, där kvinnan sedan förväntades bli gravid och uppfostra barn skapade en stor psykisk press. 

Avsaknad av en god partnerrelation, att partnern var bortrest i långa perioder och/eller hade en 

ytterligare fru gjorde att kvinnorna för det mesta fick klara sig själva. Det gjorde att även den 

ekonomiska aspekten blev en börda att ta hänsyn till. Återupprepande upplevelser av oro och 

smärta kunde så småningom övergå till ett dusukasi (“gråtande hjärta”). Att konstant uppleva 

dessa känslor kunde leda till sociala och psykiska konsekvenser och kvinnorna beskrev brist på 

motivation, minskad aptit, att inte orka klä på sig och inte heller orka ta hand om sig själv, sina 

män och andra (Lasater et al., 2018).  

Syftet i studien av Bledsoe et al. (2018) var att få en bättre förståelse för upplevelser av 

depression bland ungdomar. Av deltagarna i studien var 75 procent av graviditeterna oplanerade, 

och av de 22 deltagarna upplevde 40 procent att de var deprimerade. Deltagarna beskrev att de 

kände sig stressade, frustrerade, överväldigade, irritabla, arga och att de ibland betedde sig som 

om de vore galna. Faktorer som bidrog till deras mående var problem inom familjen och minskat 

socialt stöd. Majoriteten av ungdomarna hade psykiatriska eller beroendesjukdomar inom 

familjen vilket försvårade deras vardagliga livssituation och påverkade deras hälsa negativt. 

Enligt Bledsoe et al. (2018) identifierades arbetslöshet, osäker boendesituation och ekonomiska 

utmaningar hos flera av deltagarna och visade sig kunna kopplas ihop med depressiva symtom. 

Flera av deltagarna diskuterade ånger gällande graviditeten och att de upplevde rädsla för att 

stöta på folk som graviditeten var okänd för. Oro kring framtiden, och hur de skulle kunna ta 

hand om ett barn och samtidigt kunna gå i skolan alternativt arbeta upplevdes också vara ett 

återkommande dilemma bland de unga kvinnorna (Bledsoe et al., 2018). Vidare beskriver 

Bledsoe et al. (2018) att en del av kvinnorna menade att graviditeten var “diagnosen” och var 

anledningen till deras förändrade humör, inte en depression i sig. Vissa av deltagarna ansåg 

själva att de var deprimerade medan andra avvisade tanken. Trots lite kunskap kring vad en 

depression innebar sa en av deltagarna att hon vid de beskrivna symtomen kände igen sig, hon 

beskrev: “I don’t really know anything like that about depression, but I feel it.” (Bledsoe et al., 

2018, tredje stycket i resultatet) 

 

Enligt McLeish och Redshaw (2017) befann sig de flesta av kvinnorna i situationer med 

otillräckligt socialt stöd. Av kvinnorna i studien var 31 stycken migranter boendes i 

Storbritannien, och hade få eller inga sociala kontakter. Flera av dessa kvinnor hade under 

asylprocessen varit isolerade eller levt som hemlösa. Några av kvinnorna som ändå hade ett 

socialt nätverk hade svårt att dela med sig av sina upplevelser till familj och vänner, av olika 

anledningar. En del av kvinnorna hade en partner som inte var stöttande, eller som var våldsam. 

Andra anledningar var känslan av att visa sig misslyckad eller rädslan för att få kritik och dåliga 

råd från närstående. Ett samband sågs därför mellan kvinnornas sociala situation och tidigare 

traumatiska livshändelser (McLeish & Redshaw, 2017). 

I studien av Tsao et al. (2016) undersöktes och jämfördes depressiva symtom och livsstress hos 

taiwanesiska och vietnamesiska kvinnor boendes i Taiwan. En övervägande del av kvinnorna i 

studien kände sig glada över sina graviditeter, men 4,5 procent av de vietnamesiska kvinnorna 

samt 5,1 procent av de taiwanesiska kvinnorna hade negativa känslor relaterade till sina 

graviditeter. Inget signifikant samband sågs dock mellan känslorna över graviditeten och 

depressiva symtom. Inte heller sågs något signifikant samband angående civilstånd och antalet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeish%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redshaw%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeish%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redshaw%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28086827
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barn sedan innan och depressiva symtom. Signifikanta korrelationer upptäcktes dock gällande 

moderns ålder, längden på äktenskap, täckning av sjukvårdsförsäkring, utbildningsnivå, 

sysselsättning och familjeinkomst. De vietnamesiska kvinnorna var i genomsnitt yngre, hade 

lägre utbildning, hade varit gifta kortare tid och hade mindre täckande sjukvårdsförsäkringar 

(Tsao et al., 2016). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och 

depression. De granskade artiklarna innehöll det bärande begreppet upplevelser och beskrev de 

gravida kvinnornas upplevelser utifrån olika faktorer. Faktorerna visade sig ha en inverkan på 

kvinnornas upplevelser och därmed resulterade litteraturöversikten i fyra huvudkategorier; 

psykiskt mående, upplevelser av vården, graviditetsrelaterade faktorer och sociala faktorer. 

Graviditetsrelaterade faktorer delades in i underrubrikerna graviditetskomplikationer och 

depressiva symtom relaterade till graviditetslängd. Sociala faktorer delades in i två 

underrubriker: socioekonomisk utsatthet och svåra livshändelser.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnorna beskrev nedstämdhet eller depression som ett 

psykiskt och fysiskt lidande. De upplevde krav att känna glädje under graviditeten vilket 

medförde oro kring åsikter från omgivningen och kring deras framtida roll som mödrar. 

Kvinnornas livskvalitet påverkades negativt och de hade generellt sett en sämre hälsa än gravida 

kvinnor som levde utan nedstämdhet eller depression. Kvinnorna beskrev sina upplevelser som 

sömnsvårigheter, oro, ångest, upplevd stress, skuld och skam.  

 

I mötet med vården beskrev flera av kvinnorna att de upplevde en kunskapslucka hos 

vårdpersonalen vilket skapade frustration och osäkerhet kring beslutsfattande gällande 

exempelvis antidepressiv läkemedelsbehandling. En del upplevde att de inte fick den hjälp de 

behövde utan lämnades utan stöd från sjukvården. Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar 

att vid behov av omvårdnad ska guidning, stöd och aktiv hjälp ges genom ett gott bemötande, då 

det visat sig vara avgörande för upplevelsen av omvårdnaden. Att kvinnorna lämnas utan stöd 

och hjälp går inte i linje med hur Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver hur vården ska 

bedrivas. Svensk sjuksköterskeförening (2016a) beskriver också att en av målsättningarna inom 

omvårdnad är att patienten ska känna sig respekterad och trygg. I en studie av Staneva et al. 

(2017) beskrevs de gravida kvinnornas möte med vården. Kvinnorna som hade nedstämdhet eller 

depression berättade inte alltid om sitt mående då de var osäkra kring eventuella konsekvenser. 

Vad de delade med sig av berodde på hur de upplevde bemötandet och om de blev stöttade eller 

dömda för sina känslor. Som tidigare nämnts i bakgrunden är sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvar enligt ICN (2012) att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ingår det därför i sjuksköterskans profession att 

bemöta patienter med empati och kunskap då sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för sitt 

bemötande. Genom att vara lyhörd för människors sårbarhet och för olikheter visar 

sjuksköterskan respekt för individen och hennes integritet. Personcentrerad vård placerar 

patienten i fokus och innebär att se patientens individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Genom att tillåta patienten vara delaktig i sin egen vård bidrar sjuksköterskan till att 

balansera det befintliga maktförhållandet i omvårdnadsrelationen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016a). 
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Davies et al. (2016) och Lasater et al. (2018) beskrev i sina studier upplevelsen av nedstämdhet 

och depression under graviditeten som ett lidande för de drabbade kvinnorna. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a) är lidandet individuellt och förenat med en persons upplevelse av 

sin nuvarande situation. Som tidigare nämnt står det beskrivet i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2012) att ett av de huvudsakliga ansvarsområden är att lindra lidande, vilket gör 

lidande till ett angeläget område för sjuksköterskans profession. Vidare beskriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a) att för att kunna lindra lidandet måste sjuksköterskan bekräfta 

patientens lidande för att inte orsaka ytterligare ohälsa hos individen. Lidande hos patienter kan 

även orsakas av vården genom ett förolämpande bemötande eller utebliven vård. Om 

sjuksköterskan istället är närvarande och tillgänglig underlättas patientens möjlighet till att bättre 

förstå sin situation och att försonas med sitt lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

 

Okunskapen om nedstämdhet och depression under graviditet är problematisk och bidrar till att 

kvinnorna inte söker professionell vård för sitt mående. I bakgrunden nämndes att nedsatt 

psykiskt mående innebär en ökad risk för att drabbas av postpartumdepression och bristande 

anknytning till barnet. Att inte söka vård kan leda till att tillståndet förvärras och kan komma att 

påverka framtiden inklusive barnets hälsa. Likt beskrivet i bakgrunden är anledningen till varför 

nedstämdhet och depression under graviditet ökar i samhället fortfarande oklar (Pop et al., 2019). 

Pop et al. (2019) diskuterar kring huruvida exempelvis sociala medier, större medvetenhet och 

ökade förväntningar från samhället kan inverka på det psykiska måendet. Eftersom psykisk 

ohälsa i samhället generellt sett ökar, är det inte förvånande att depression under graviditet går i 

samma riktning. 

 

I Cornsweet Barbers et al. (2017) studie visade det sig att kvinnorna som vårdats inneliggande på 

sjukhus på grund av graviditetskomplikationer upplevde ökad oro över graviditeten och mer 

emotionell ångest än de som inte var inlagda. Detta resultat kan dels ha att göra med 

upplevelserna av vården, vårdmiljön och bemötande, men också själva 

graviditetskomplikationerna i sig. I en annan del av arbetets resultat beskriver Fiskin et al. (2016) 

och Falletta et al. (2017) att graviditetskomplikationer ökar risken för nedstämdhet och 

depression. Det är logiskt att uppleva oro, ångest och rädsla när kvinnan är ovetandes om hur 

fortsättningen av graviditeten ska bli samt hur det ska gå för barnet relaterat till hennes tillstånd. 

Detta kan vara den huvudsakliga anledningen till att de kvinnorna hade ett sämre psykiskt 

mående.  

 

Kvinnorna visade sig också vara mer sårbara för depressiva symtom under senare delen av 

graviditeten enligt Ahlqvist‐Björkroth et al. (2016). Da costa et al. (2010) beskriver även att 

kvinnorna upplevde lägre livskvalitet i sista trimestern, framförallt vad gällde fysiska besvär.  

I bakgrunden beskrevs att kvinnan under sista trimestern kan känna sig trött, ha ryggsmärtor, 

foglossning, sova dåligt på grund av att magen är stor och att det är vanligt att ha mardrömmar 

om förlossningen (Borgfeldt et al., 2010). Graviditeten innebär som tidigare beskrivet i 

bakgrunden både fysiska, psykologiska och hormonella förändringar vilket leder till en 

annorlunda livssituation för kvinnan att försöka anpassa sig till (Agostini et al., 2015). 

Att gå igenom dessa förändringar som en graviditet innebär gör kvinnan mer sårbar. Dessutom 

beskriver Jomeen et al. (2017) att kvinnor är mer sårbara än män för att utveckla psykisk ohälsa, 

och allra störst är risken mellan åren 25–44 år, då 80 procent av alla graviditeter pågår. Dessa 

orsaker och graviditetskomplikationer kombinerat leder till en ännu högre risk för att drabbas av 

nedstämdhet eller depression. Att sjuksköterskan är medveten om de kvinnor som har ytterligare 

riskfaktorer ökar sannolikheten för tidig intervention. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ahlqvist-Bj%C3%B6rkroth%2C+Sari
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Sociala faktorer som ung ålder, fattigdom, brist på socialt stöd och svåra livshändelser i 

barndomen, till exempel emotionella och sexuella övergrepp, kunde kopplas till arbetets 

teoretiska utgångspunkt sårbarhet. De Groot et al. (2018) beskriver i arbetets bakgrund att 

sårbara kvinnor till exempel kan vara de som har brist på socialt stöd, lever i ett utsatt område 

och är analfabeter. Likt de Groots et al. (2018) forskning visade vårt resultat att dessa socialt 

utsatta, sårbara kvinnor hade en ökad risk att drabbas av depression under graviditeten. 

Resultatet visade att socialt utsatta kvinnor var mer sårbara. Sårbarheten gav därmed en ökad risk 

för nedstämdhet och depression under graviditeten. Även WHO (u.å.b) beskriver att kvinnor i 

fattigdom eller kvinnor som är utsatta för våld, extrem stress, immigration, naturkatastrofer eller 

har lågt socialt stöd har en högre risk att insjukna i depression under graviditeten, vilket styrker 

arbetets resultat. 

 

I resultatet framgick även att faktorer som en problematisk partnerrelation skapade en ökad stress 

vilket påverkade kvinnorna negativt. Likt beskrivet i bakgrunden kan en dålig relation till 

partnern öka risken för påtaglig ambivalens över graviditeten (Davidson et al., 2014).  

Enligt Bledsoe et al. (2018) hade en del av kvinnorna svårt att avgöra om de var drabbade av en 

depression eller om det var graviditeten i sig som var “diagnosen”. Som tidigare nämnt i 

bakgrunden är det vanligt att kvinnan blir känslomässigt instabil (Borgfeldt et al., 2010) och att 

de fysiska och psykologiska förändringarna gör att hon inte känner igen sig själv (Ryding, 2014). 

Detta kan göra det problematiskt för kvinnan att avgöra vad som är normalt, varför hon mår som 

hon gör, och om det beror på en depression eller inte. 

 

Något som var förvånande var att studien av Tsao et al. (2016) beskrev att inget signifikant 

samband sågs mellan känslorna över graviditeten och depressiva symtom. En förutfattad mening 

tror vi kan vara att en större andel av kvinnorna med en planerad graviditet var psykiskt 

välmående, vilket inte alltid visade sig stämma. Ett annat förvånande resultat sågs i studien av 

Fiskin et al. (2016) som visade att symtom på depression under graviditet var vanligare hos 

kvinnor med mer än åtta års utbildning. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är ohälsa normalt 

sett istället starkt kopplat till lägre utbildningsnivå. 

 

Psykisk ohälsa, vilket bland annat innefattar nedstämdhet och depression, är likt beskrivet i 

problemformuleringen, stigmatiserat i dagens samhälle. Vårt resultat visade att detta gällde i 

flera delar av världen. Stigmatiseringen upplevdes problematiskt av kvinnorna då det orsakade 

skam och skuld vilket kunde resultera i att de isolerade sig och inte delgav sina genuina känslor. 

I studien av McLeish och Redshaw (2017) beskrev kvinnorna att de inte ville dela med sig av 

sina upplevelser till familj och vänner på grund av att de kände sig misslyckade och rädda över 

att få kritik. Staneva et al. (2017) skriver också att kvinnorna isolerade sig själva och låtsades att 

allt var bra inför sina närstående. De var oroliga för vad omgivningen skulle tycka om de delade 

med sig av sina känslor och att möta fördomar om att inte bli en bra moder till sitt barn. Som 

tidigare beskrivet i bakgrunden är två av diagnoskriterierna för depression överdriven 

nedvärdering av sig själv och förlust av självförtroende (Wachtler & Ejeby, 2018). Dessa 

symtom kan även vara anledning till att kvinnorna inte ville berätta om sitt mående för någon. 

 

Hållbarhet 

Som tidigare nämnt i bakgrunden drabbas ungefär 20 procent av alla gravida kvinnor av en 

depression (Gawley et al., 2011). Obehandlad depression under graviditet ger ökade risker för 

såväl mor som barn och kan resultera i bland annat prematur födsel, bristande anknytning till 

barnet och ökad risk för suicid (Lindefors & Andersson Forsman, 2014) samt 

postpartumdepression (Vázquez et al., 2018). Enligt SBU (2018) kan en bristande anknytning till 

barnet ge negativa konsekvenser för barnet i framtiden, som nedsatt social förmåga och 

https://www.zotero.org/google-docs/?cgfvJh
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utagerande beteende. Om en bristande anknytning misstänkts kan familjen få 

anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) (SBU, 2018), vilket blir ytterligare en kostnad för 

samhället. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) medför psykisk ohälsa och suicid lidande för 

människan och höga kostnader för samhället. Dalman, Forsell och Magnusson (2011) beskriver 

att psykisk ohälsa kan förebyggas genom tidig och effektiv intervention med optimal 

rehabilitering för att undvika ihållande psykiatrisk sjukdom. Socialstyrelsen (2018) beskriver att 

ett preventivt synsätt med en ändamålsenlig primärvård och närsjukvård medverkar till förbättrad 

hälsa och långsiktig kostnadseffektivitet. Genom dessa förebyggande åtgärder som exempelvis 

tidig upptäckt, korrekt behandling och uppföljning för de drabbade kan kvinnorna och deras barn 

ges förutsättningar till en förbättrad livskvalitet och på lång sikt resultera i en minskad kostnad 

för samhället (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Enligt Anåker och Elf (2014) är det centralt att överväga hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. 

Genom sitt holistiska synsätt spelar sjuksköterskan således en viktig roll i att bidra till kurerande 

vårdmiljöer och minska den skadliga miljöpåverkan. Genom implementering av hållbarhetstänk 

inom sjukvården kan miljön bevaras vilket ger möjlighet för god hälsa i dagsläget och även i 

framtiden (Anåker & Elf, 2014). 

 

Metoddiskussion 

 

Designen som valdes till studien var en litteraturöversikt, då det ger en överblick och 

sammanställning över det nuvarande forskningsläget (Friberg, 2017). Vi ville få med både 

statistik på och beskrivningar av gravida kvinnors upplevelser, därför användes en mixad metod 

som enligt Borglin (2017) ger ett optimalt svar på forskningsfrågan. Då vår studie berörde 

upplevelser, var dock de kvalitativa artiklarna mest angelägna eftersom Dahlborg et al. (2017) 

beskriver att kvalitativ forskning är lämplig att använda vid litteraturstudier där fokus ligger 

kring just upplevelser och erfarenheter. Mårtensson och Fridlund (2017) menar också att där 

upplevelser av hälsotillstånd ska beskrivas, passar en explorativ design, alltså en kvalitativ 

metod. Av artiklarna till resultatet innehöll nio av 15 kvalitativ data. Kristensson (2014) förklarar 

att syftet med kvalitativa studier är att få en detaljerad, djup förståelse och att få fram en 

trovärdig bild av ämnet. Att ha med forskning där de gravida kvinnorna själva, med egna ord, 

fick beskriva sina upplevelser var avgörande för att arbetet skulle gå i linje med studiens syfte. 

 

Kvalitativa studier är inte lika överförbara som kvantitativa studier, då kvalitativa studiers syfte 

inte är att generalisera statistik (Kristensson, 2014). För att en studie ska vara generaliserbar med 

säkerhet krävs därför vanligen ett stort urval (Kristensson, 2014). Vår studie innehåller till största 

del kvalitativa studier, och även sex kvantitativa studier som omfattar statistik om kvinnornas 

upplevelser. Dessutom är studien något överrepresenterad av kvinnor med svåra bakgrunder, 

vilket gör att resultatet inte är helt generaliserbart bland kvinnor med andra bakgrunder. Vi har 

därför varit tydliga med att i resultatet beskriva deltagarna och studierna noggrant då Kristensson 

(2014) menar att en noggrann beskrivning av deltagarna stärker överförbarheten för kvalitativa 

studier. Detta ger även läsaren möjlighet att själv bedöma generaliserbarheten. Ökning av 

verifierbarheten beskriver Kristensson (2014) också kan ske genom att till exempel ha med citat, 

som visar läsaren att citaten stämmer överens med resultatet i en artikel. I vår studie användes tre 

citat med detta ändamål. Henricson (2017) beskriver att om de inkluderade artiklarna använt 

olika mätinstrument, kan det vara svårt att dra slutsatser. I artiklarna användes flera olika 

mätinstrument på de gravida kvinnorna. Ett återkommande mätinstrument var dock Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), vilket användes i 11 av de 15 artiklarna. Då EPDS användes 

i majoriteten av resultatets inkluderade artiklar ökade möjligheten till att jämföra artiklarna med 

varandra. 
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Att använda sig av en annan metod än litteraturöversikt var i vårt fall inte möjligt, då resurser till 

det inte fanns. Om resurser funnits hade en kvalitativ studie kunnat genomföras med 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte hade stämt väl överens genom 

intervjuer med fokus på kvinnornas egna upplevelser (Danielson, 2017a). Detta hade resulterat i 

ett mer tillförlitligt resultat då vårt resultat av studien hade blivit en primärkälla istället för en 

sekundärkälla. En primärkälla är enligt Kristensson (2014) till exempel en forskningsrapport som 

är skriven av samma personer som utfört forskningen, eller insamlad data som intervjuer. 

Mårtensson och Fridlund (2017) menar dock att när datainsamlingen utförs, kan forskaren 

omedvetet påverka intervjuerna, vilket kan sänka den vetenskapliga kvaliteten. Detta gäller 

speciellt om intervjuaren inte aktivt arbetar för att minska detta (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Eftersom vi inte är vana intervjuare hade detta kunnat vara en potentiell risk, vilket kunnat 

påverka kvaliteten. Dessutom hade endast ett fåtal intervjuer kunnat utföras, och dessa skulle 

endast varit från Sverige, och förmodligen gett ett snävare resultat. Vår litteraturstudie har istället 

inkluderat gravida kvinnor från 13 olika länder, vilket har breddat studien. 

 

En bibliotekarie från Sophiahemmet Högskolas bibliotek hjälpte till att finna lämpliga sökord 

och dela upp sökorden i olika block för att kunna söka på ett optimalt sätt i databaserna. Detta 

gjorde att våra sökningar blev mer distinkta och att sensitiviteten och specificiteten ökade, det 

vill säga att artiklar som passade bättre till vårt syfte dök upp i sökningarna. Databassökningen 

gjordes i tre olika databaser och endast artiklar som var peer reviewed inkluderades i resultatet 

då det enligt Henricson (2017) stärker arbetets validitet. Om det inte framgick ur en artikel om 

den var etiskt granskad, exkluderades den. Vi undvek även att använda artiklar som endast 

berörde barnmorskans arbetsområde, då vi utgick från sjuksköterskans. I olika länder kan 

sjuksköterskorna och barnmorskors arbetsuppgifter variera, vilket försvårade detta. Vi uteslöt 

dock ord som “perinatal care” och “prenatal care” som vi använt i de första sökningarna, för att 

undvika just barnmorskans nisch som är perinatal vård/mödravård. Vi använde oss även av den 

booleska sökoperanden NOT kombinerat med fritextsökningen “postpartum” då vi endast 

inkluderade upplevelser av nedstämdhet och depression under graviditeten, inte efter 

förlossningen. Några få av de inkluderade artiklarna berörde både upplevelser under och efter 

graviditeten. Endast material där det tydligt framgick att de var upplevelser under graviditeten 

inkluderades då i resultatet. 

 

Kristensson (2014) beskriver att för att bedöma validiteten i mätningar som berör flera teoretiska 

begrepp, bör mätningarna innefatta olika populationer och sammanhang. Vår studie har 

inkluderat flera olika länder med olika kulturer, politik och socioekonomiska klasser: Finland, 

USA, Kanada, Storbritannien, England, Nya Zeeland, Australien, Turkiet, Kina, Taiwan, 

Vietnam, Sydafrika och Mali, vilket stärker studiens validitet. Att använda ett material som är 

varierat, det vill säga från olika länder, populationer och med olika förutsättningar inom hälso- 

och sjukvård, ökar tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). För att öka trovärdigheten 

ytterligare beskriver Kristensson (2014) att när varierat material används är det återigen viktigt 

att ha noggranna beskrivningar av deltagarna. Vi har i arbetet varit tydliga med att beskriva de 

olika studierna i resultatet, var kvinnorna kommer ifrån, deras ålder, socioekonomisk utsatthet, 

fattigdom, ojämställdhet och så vidare. Dessa aspekter visade sig ha en betydande påverkan på 

de gravida kvinnornas upplevelser. 

 

Att kvinnor från utvecklingsländer, med socioekonomisk utsatthet och trauma blev 

överrepresenterade i arbetet var inte avsiktligt. Artiklarna som valdes ut var de som 

överensstämde bäst med litteraturstudiens syfte. Generalisering av gravida kvinnors upplevelser 

från flera länder med olika kulturer, politik, lagar och sjukvårdssystem, är svårt eller kanske till 
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och med omöjligt. Frågan är om det går att jämföra upplevelser från en gravid kvinna som lever i 

fattigdom, där övergrepp och trauma tillhör vardagen, med en gravid kvinna som haft en trygg 

uppväxt, får föräldrapenning och medicineras med antidepressiv behandling. Svaret är komplext, 

det går inte att generalisera, men likheter i deras upplevelser går att finna. Oberoende av 

bakomliggande faktorer finns sårbara kvinnor och deras upplevelser av nedstämdhet och 

depression över hela världen, vilket sjuksköterskan kan ta lärdom av oavsett varifrån de kommer. 

I och med flykt och invandring finns kvinnor med dessa bakgrunder över hela världen, däribland 

Sverige. 

 

Då artiklarna var på engelska och vårt modersmål är svenska, utgjorde språket en barriär för att 

uppnå full förståelse. Det engelska språket skiljer sig även från svenskan i form av vedertagna 

uttryck, vilket medförde att ofrivilliga feltolkningar kunde ske. Ordet “depression” på engelska 

kan handla om både nedstämdhet och depression, vilket tidvis var komplicerat att särskilja. 

“Depressive disorder” är istället ett bättre uttryck för diagnosen depression, vilket inte kunde 

misstolkas. Uttrycket “prenatal representation” saknade ett jämförbart uttryck på svenska, men 

efter hjälp utifrån kom vi fram till att uttrycket handlade om kvinnornas förväntningar och 

mående innan förlossningen. “Distress” var ett annat ord som påträffades och som kunde 

översättas till ett flertal olika ord på svenska, beroende på kontext. Vid översättning av dessa ord 

fokuserade vi på innebörden och sammanhanget i texten då det inte fanns en direkt översättning 

till svenska. “Marital distress” översatte vi som äktenskapsproblem/problem inom äktenskapet. 

“Mental distress” översattes till psykisk ohälsa i kontexten det stod i, “emotional distress” 

översatte vi till emotionell ångest och “antenatal distress” till nedstämdhet under den antenatala 

perioden. På några av språken som intervjuerna gjorts på, fanns inte ens ett ord för depression. 

Dessa kvinnor beskrev därför sina tillstånd som “ett gråtande hjärta” eller “ett hett hjärta”. Vid 

översättningen tog vi hjälp av tillförlitliga lexikon och diskuterade med personer som hade 

engelska som modersmål. 

 

När vi granskade artiklarnas kvalitet med hjälp av Sophiahemmets granskningsmall, som tidigare 

nämnts, upptäckte vi en del svårigheter med att bedöma kvaliteten. Hög (I) och medel (II) 

kvalitet var särskilt svårt att urskilja. Enligt bedömningsunderlaget beskrevs ett kriterium för hög 

kvalitet som “antalet deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen”, vilket var svårt 

att avgöra med den kunskap vi har. Stundtals var det även svårt att klassificera vilken design 

artiklarna hade då det inte alltid tydligt framgick. En av artiklarna som inkluderades hade ett stort 

bortfall, 130 av 232 deltagare. Varför vi ändå valde att inkludera artikeln berodde på att det fanns 

en förklarlig anledning till bortfallet och att studien passade väl till vårt syfte. Anledningen till 

det stora bortfallet var att studien krävde att både den gravida kvinnan och hennes barnmorska 

lämnade in två separata frågeformulär, eftersom dessa skulle jämföras. I vissa fall lämnades 

formuläret in av barnmorskan och inte av kvinnan, och i vissa fall tvärtom. Det gjorde att 

bortfallet blev betydligt större eftersom ett formulär var beroende av ett annat. Med hänsyn till 

dessa faktorer beslutade vi att inkludera artikeln då vi bedömde att bortfallet inte nämnvärt 

påverkade kvaliteten på studien. 

 

Förförståelse i framförallt litteraturstudier med kvalitativ design, är viktigt att diskutera 

(Henricson, 2017). För att minska effekten av detta beskriver Henricson (2017) vidare att 

förförståelsen bör reflekteras kontinuerligt mellan författarna till arbetet, vilket gjordes under 

hela arbetets gång. Båda författarna var sedan tidigare medvetna om att kvinnor med 

nedstämdhet eller depression känner stort lidande, och ville därför få fram ett resultat som lyfte 

denna grupp. Med hänsyn till detta var det extra viktigt att reflektera tillsammans då resultatet 

inte skulle bli riktat. Att ha en handledargrupp kan även vara till hjälp för att minska 

förförståelsens påverkan, menar Henricsson (2017), då personer utifrån kan kontrollera att 
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framförallt analys och resultat är förankrat i data. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver 

också vikten av att litteraturstudien blir externt granskad under arbetets gång. Granskningen kan 

ske av till exempel handledare och kamrater och gärna av en person med kunskap i valt 

ämnesområde (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vi träffades vid sex tillfällen i en handledargrupp 

beståendes av vår handledare Boel Niklasson och fyra ytterligare studenter. Boel Niklasson är 

doktorerad barnmorska, vilket var till fördel för granskningen av arbetet då hon har god kunskap 

i ämnet. Inför varje handledartillfälle granskade vi dessutom varandras arbeten och gav råd till 

förbättringspotential. Detta ökade kvaliteten på arbetet. Examinatorn som slutligen examinerade 

arbetet deltog inte under handledarträffarna. 

 

Vi kontrollerade att alla artiklar var etiskt granskade och vid oklarheter exkluderades artiklar för 

säkerhets skull, trots informativt innehåll. Ingen exklusion gjordes av artiklar där resultaten sa 

emot varandra, eller där de inte överensstämde med vår egen förförståelse. Ett exempel där vi 

inkluderade artiklar där resultaten sa emot varandra var studierna av Li et al. (2012) och 

Ahlqvist-Björkroth et al. (2016). I den förstnämnda studien sågs ingen signifikant skillnad 

mellan depression och i vilken trimester kvinnan befann sig i, medan den andra studien visade att 

kvinnorna var mer sårbara för depressiva symtom under sista trimestern. 

 

Slutsats 

 

Sammantaget visade resultatet att de gravida kvinnorna befann sig i en sårbar livssituation och 

att de upplevde nedstämdhet eller depression som ett psykiskt och fysiskt lidande. Resultatet 

visade att upplevelserna kunde bero på olika faktorer; stigmatisering, svåra livshändelser som 

tidigare emotionella och sexuella övergrepp, socioekonomisk utsatthet som ung ålder, 

ekonomiska svårigheter och osäker boendesituation. Även vilken trimester kvinnan befann sig i, 

komplikationer under graviditeten och om de fick tillräckligt med stöd och hjälp från sjukvården 

gällande exempelvis antidepressiv läkemedelsbehandling påverkade deras mående i stor 

utsträckning. Faktorer likt dessa visade sig påverka kvinnornas livskvalitet till det sämre, vilket 

resulterade i att gravida kvinnor drabbade av nedstämdhet eller depression generellt sett hade en 

lägre skattad hälsa (HRQoL) än de som inte var drabbade.  

 

För att fånga upp dessa kvinnor tror vi att det som sjuksköterska är viktigt att visa stöd, ha ett 

respektfullt bemötande och att inte vara dömande. Det är betydelsefullt att ha kunskap om 

gravida kvinnors sårbarhet och att förstå innebörden av tidig intervention vid psykisk ohälsa. Vid 

mötet med dessa kvinnor på vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, 

akutmottagningar samt andra vårdinrättningar kan sjuksköterskan använda denna kunskap och 

bidra till förutsättningar för ökad livskvalitet. Sjuksköterskan kan då även bidra till att 

komplikationer efter graviditeten undviks, som till exempel ökad risk för postpartumdepression 

och bristande anknytning mellan mor och barn, vilket kan påverka barnets framtida hälsa. 

 

Fortsatta studier 

Forskning visar att den psykiska ohälsan, inklusive nedstämdhet och depression under graviditet 

kontinuerligt ökar i samhället. Genom fortsatta studier kring varför det fortsätter att öka skulle 

fler förebyggande åtgärder kunna implementeras. Vi upplever även att det finns en 

kunskapslucka gällande nedstämdhet och depression under graviditet då det är en period då 

kvinnor förväntas vara lyckliga och förväntansfulla, och att de därför håller känslorna för sig 

själva för att inte fördömas. Ytterligare forskning inom detta område skulle även kunna bidra till 

minskad stigmatisering och ökad kunskap bland allmänheten. Det framgick även i vår studie att 

kvinnor slutar ta sina antidepressiva läkemedel under graviditeten, på grund av otrygghet och 

ibland okunskap. Detsamma gällde vårdpersonal som inte ville förskriva antidepressivum då de 



29 

 

var osäkra om det skulle bidra till att fostret tar skada. Mer forskning behövs för att både 

kvinnorna ska känna sig trygga i sitt val, och för att förskrivarna samt sjukvårdens 

rekommendationer ska vara tydliga och tillförlitliga. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Genom att belysa gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet eller depression var vår 

förhoppning att bidra till en ökad förståelse för hur de upplever sin livssituation samt öka 

medvetenheten kring bakomliggande faktorer. Att som sjuksköterska, och som övrig 

vårdpersonal ha kunskap kring riskfaktorer för att drabbas av nedstämdhet eller depression under 

graviditet ger en ökad sannolikhet för att det uppmärksammas. Relaterat till den skuld och skam 

kvinnorna vanligen upplever är det inte säkert att de själva tar initiativet till att delge sitt 

psykiska mående. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd inför sina patienter, att fråga 

kvinnan hur hon mår, om hon känner sig deprimerad och om hon vill prata om det. Att som 

patient få frågan ställd till sig kan underlätta, även om kvinnan inte svarar sanningsenligt kan det 

starta en tankeprocess hos henne. En idé skulle även kunna vara att fånga upp dessa kvinnor 

bättre, med tydligare och mer strukturerad information från sjukvården om prevalens och risker 

för att drabbas. Att utforma informationsmaterial som kvinnorna kan få ta del av och utbildning 

för vårdpersonal gällande riskgrupper för psykisk ohälsa, skulle bidra till ökad kunskap. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 BILAGA A 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 

 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ   

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ahlqvist‐Björkroth, 

S., Korja, R., Junttila, 

N., Pajulo, M., Räihä, 

H., & Aromaa, M.  

2016 

 

Finland  

Mothers' and 

fathers' prenatal 

representations in 

relation to marital 

distress and 

depressive 

symptoms  

 

Syftet var att utforska 

hur mödrars och 

fäders förväntningar 

och mående under 

graviditeten 

påverkades av 

äktenskapsproblem 

samt hur depressiva 

symtom påverkade 

deras beteenden i 

slutet av graviditeten. 

 

 

Design: Kohortstudie  

Urval: De gifta eller 

sammanboende paren valdes ut 

från studien: STEPS study 

cohort. Familjerna bjöds in 

utifrån deras resultat från 

Revised Dyadic Adjustment 

Scale (RDAS) i 

graviditetsvecka 20. 

Datainsamling: Gjordes 

genom frågeformulär som 

mätte RDAS, Working Model 

of the Child Interview 

(WMCI) och Edinburgh 

Postnatal Depression Scale 

(EPDS) samt genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Latent profile analysis 

(LPS) och Fisher's exact test 

användes. 

153 par 

(0) 

 

Mödrarnas risker för låga förväntningar 

och sämre mående ökade signifikant 

även vid milda depressiva symtom. 

Äktenskapsproblem och depressiva 

symtom var förknippade med mödrarnas 

mående; avsaknad av 

äktenskapsproblem och färre depressiva 

symtom ökade sannolikheten för 

normala förväntningar och ett normal 

mående. 

 

 

CCT 

I 

BILAGA B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ahlqvist-Bj%C3%B6rkroth%2C+Sari
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bledsoe, S. E., Rizo, 

C. F., Wike, T. L., 

Killian-Farrell, C., 

Wessel, J., Bellows, 

A.-M. O., & 

Doernberg, A. 

2017 

 

USA  

Pregnant Adolescent 

Women’s 

Perceptions of 

Depression and 

Psychiatric Services 

in the United States 

 

Syftet med studien 

var att bättre förstå 

upplevelserna av 

depression under 

graviditeten hos 

sårbara ungdomar, 

och därmed förbättra 

deras bibehållande av 

perinatal vård. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Gravida ungdomar 

mellan 14 och 20 år, i 

graviditetsvecka ≤ 32, 

låginkomsttagare med tillgång 

till mödravård och med en 

EPDS-poäng ≥10. 

Ungdomarna tillhörde främst 

en etnisk minoritet. 

Datainsamling: Ungdomarna 

rekryterades från två 

mödravårdscentraler i sydöstra 

USA. 

Individuella, djupgående, 

etnografiskt informerande 

intervjuer utfördes. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant från 

inspelningarna. Datan 

hanterades med hjälp av 

NVivo 7.55. Kodare användes 

för att säkerställa studiens 

trovärdighet och validitet.  

22 

(2) 

 

 

Generellt sett saknade deltagarna 

erfarenhet av psykiatrisk vård och 

förknippade inte sina symtom med en 

depression. Deltagarna insåg att de hade 

ett behov av att förbättra sitt psykiska 

mående. De var därför intresserade av att 

få tillgång till vård där de kunde vara 

delaktiga och få hjälp med sina 

bekymmer. 

 

 
 

 

 

 

 

K 

I 



iv 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Choi, K. W., 

Sikkema, K. J., 

Velloza, J., Marais, 

A., Jose, C., Stein, D. 

J., Watt, M. H., & 

Joska, J. A. 

 

2015 

 

Sydafrika  

Maladaptive coping 

mediates the 

influence of 

childhood trauma on 

depression and 

PTSD among 

pregnant women in 

South Africa 

 

Syftet var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

trauma under 

barndomen och 

depression samt 

posttraumatiskt 

stressyndrom, bland 

gravida kvinnor som 

uppsökte mödravård i 

Kapstaden, Sydafrika. 

 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Gravida kvinnor utan 

kognitiv funktionsnedsättning, 

med känd HIV-status och som 

talade flytande xhosa, afrikaans 

eller engelska. 

Datainsamling: Childhood 

trauma Questionnaire Short 

Form (CTQ-SF), ett 

retrospektivt 

självrapporteringsformulär och 

EPDS användes, frågorna 

ställdes muntligt i intervjuform. 

Analys: SPSS (SPSS IBM v. 

21.0, Armonk, NY) användes. I 

beräkningarna togs även 

beaktning till kvinnans ålder, 

graviditetsålder och HIV-status. 

84 

(0) 

  

 

Majoriteten av de gravida kvinnorna (62 

procent) uppfyllde kriterierna för 

depression och 40 procent av dem 

rapporterade upplevt trauma under 

barndomen. Sexuella och emotionella 

övergrepp var framförallt associerade med 

depression. Den direkta effekten av 

trauma under barndomen och utvecklandet 

av depression minskade om hänsyn togs 

till ogynnsamma copingstrategier.  

K 

I 



v 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cornsweet Barber, C., 

Panettierre, M. & 

Starkey, N.J.  

 

2017 

 

Nya Zeeland  

How am I, really? 

Perceptions of health 

and distress by 

women and their 

midwives 

Syftet var att 

undersöka hur väl 

gravida kvinnors och 

deras barnmorskors 

gradering av hälsa 

och  

känslomässigt lidande 

överensstämde. 

 

 

 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Urval: Kvinnor som var minst 

16 år gamla, engelsktalande och 

med konfirmerad graviditet från 

>8 veckor. De kvinnor som var 

inneliggande var gravida från 

vecka 20. 

Datainsamling: Studien 

använde sig av självrapporterade 

frågeformulär; State Anxiety 

subscale of the State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI), 

EPDS och Pregnancy-Specific 

Anxiety Scale (PSAS). 

Analys: Datan analyserades med 

hjälp av SPSS v.20. Deltagare 

som saknade data för speciella 

variabler eller mätningar 

kompletterades via enskilda 

analyser. 

232 

(131) 

 

 

 

 

Flera av kvinnorna upplevde höga nivåer 

av emotionell stress och oro över 

graviditeten under sin sjukhusvistelse, 

45 procent rapporterade påtaglig ångest, 

och 28 procent uppmätte kriterierna för 

depression. 

CCT 

II 

 

 

Da costa, D., Dritsa, 

M., Verreault, N., 

Balaa, C., Kudzman, 

J., & Khalifé, S. 

2010 

 

Kanada 

  

Sleep problems and 

depressed mood 

negatively impact 

health-related 

quality of life during 

pregnancy 

 

Syftet var att 

undersöka Health-

Related Quality of 

Life (HRQoL) bland 

gravida kvinnor i 

tredje trimestern och 

jämföra det med 

normativ data för 

kanadensiska kvinnor, 

samt beskriva faktorer 

associerade med 

HRQoL under 

graviditet. 

Design: Prospektiv studie 

Urval: Gravida kvinnor i tredje 

trimestern, från vecka 28 till 40. 

Datainsamling: Skedde genom 

frågeformulär som mejlades ut 

till deltagarna.  

Analys: Statistisk analys 

utfördes med hjälp av SPSS 

version 12.0. 

380 

(135) 

 

De gravida kvinnorna i tredje trimestern 

upplevde minskat HRQoL, framförallt 

gällande de fysiska symtomen. 

Sömnsvårigheter var förknippat med 

sämre HRQoL i alla uppmätta områden, 

förutom begränsning i vardagen på 

grund av emotionella besvär. 

Nedstämdhet mättes genom 

bedömningsinstrumentet EPDS och var 

kopplat till sämre HRQoL i sex av åtta 

uppmätta områden. 

P 

I 

https://www.tandfonline.com/author/Barber%2C+Carol+Cornsweet
https://www.tandfonline.com/author/Panettierre%2C+Marissa
https://www.tandfonline.com/author/Panettierre%2C+Marissa
https://www.tandfonline.com/author/Starkey%2C+Nicola+J
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Davies, T., Schneider, 

M., Nyatsanza, M., & 

Lund, C.  

 

2016 

 

Sydafrika 

 

“The sun has set 

even though it is 

morning”: 

Experiences and 

explanations of 

perinatal depression 

in an urban 

township, Cape 

Town 

 

Studien undersökte 

Xhosa-talande 

gravida kvinnors, 

mödrars och 

sjukvårdspersonalens 

upplevelser och egna 

uttryck av depression 

i Khayelitsha (utanför 

Kapstaden). 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Gravida kvinnor, som var 

minst 18 år gamla, kunde prata 

engelska eller Xhosa, bodde i 

området och hade förmåga att 

kunna ge samtycke. 

Datainsamling: Gjordes genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Transkriptionen och 

dataanalysen hanterades med hjälp 

av programmet: NVivo 8 

qualitative data analysis.  

84 

(0) 

 

Resultatet visade att symtom för 

depression i den studerade gruppen var 

lika de symtom som beskrivs i de 

internationella kriterierna 

(tillbakadragande, sorg och försämrad 

koncentration), men lokala 

beskrivningar av dessa symtom 

varierade. Dessutom var alla symtom 

som beskrevs av deltagarna direkt 

relaterade till stressorer som uppträdde i 

kvinnornas liv. Dessa stressorer 

inkluderade fattigdom, arbetslöshet, brist 

på stöd från partnern, övergrepp samt 

död av nära och kära. Det förvärrades 

även av oönskade eller oplanerade 

graviditeter och upptäckt av HIV-positiv 

status hos mödravården. 

K 

I 

 

Falletta, L., Fischbein, 

R., Sruthi 

Bhamidipalli, S., & 

Nicholas, L.  

 

2017 

 

USA 

Depression, anxiety, 

and mental health 

service experiences 

of women with a 

twin-twin 

transfusion 

syndrome pregnancy 

 

 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

upplevelser av 

tvillingtransfusionssy

ndrom före, under och 

efter graviditeten. Det 

som undersöktes var: 

symtom på ångest, 

depression, 

psykiatriska 

diagnoser, tankar 

gällande att söka 

psykiatrisk vård, om 

de fått hjälp och 

vilken hjälp de 

föredrog. 

 

Design: Explorativ studie 

Urval: Gravida kvinnor med 

tvillingtransfusionssyndrom 

boendes i USA. 

Datainsamling: Frågeformulär 

användes, både med 

svarsalternativ och egna 

beskrivningar. 

Analys: Data analyserades med 

hjälp av IBM SPSS Statistics 22. 

394 

(44) 

 

 

 

 

 

 

Kvinnorna i studien upplevde signifikant 

förhöjda symtom på depression och 

ångest under graviditeten oavsett utfall 

(dubbel överlevnad, en överlevande eller 

dubbel förlust). Kvinnorna rapporterade 

att de kände sig nedbrutna av vad de gått 

igenom. De antydde även att de skulle 

ha tackat ja till psykiatrisk vård om de 

blivit erbjudna det, och om hindrena till 

att få hjälp hade tagits itu med. 

 

P 

II 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fiskin, G., Kaydirak, 

M. M., & Oskay, U. 

Y. 

 

2016 

 

Turkiet  

Psychosocial 

Adaptation and 

Depressive 

Manifestations in 

High‐Risk Pregnant 

Women: 

Implications for 

Clinical Practice 

 

 

Syftet var att fastställa 

psykosocial 

anpassning och nivåer 

av depression bland 

högriskgravida 

kvinnor inlagda på 

sjukhus. 

 

 

Design: Beskrivande studie 
Urval: Gravida kvinnor i vecka 

≥22 med en högriskgraviditet, 

som var inlagda på sjukhus och 

inte var drabbade av psykiska 

sjukdomar, fosteravvikelser eller 

kommunikationssvårigheter. 
Datainsamling: Psychosocial 

Adjustment of Illness Scale‐Self 

Report” (PAIS‐SR) och CES 

Depression Scale användes. 
Analys: Insamlad data 

analyserades med hjälp av SPSS 

15.0 software (SPSS Inc., 

Chicago, IL). 

122 

(0) 

 

Av kvinnor med en högriskgraviditet var 

det 47 procent som hade en låg 

psykosocial anpassning och 57 procent 

av dem visade depressiva symtom. 

Statistiskt sett sågs en signifikant 

skillnad mellan nivåerna av psykosocial 

anpassning och depressiva symtom. De 

gravida kvinnorna med låg nivå av 

psykosocial anpassning visade mer 

depressiva symtom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 

Flach, C., Leese, M., 

Heron, J., Evans, J., 

Feder, G., Sharp, D., 

Howard, L. M. 

 

2011 

 

Storbritannien  

 

 

Antenatal domestic 

violence, maternal 

mental health and 

subsequent child 

behaviour: a cohort 

study 

 

Syftet var att 

undersöka 

långtidseffekterna av 

våld under 

graviditeten, gällande 

modern psykiska 

hälsa och 

beteendeproblem hos 

barnen. 

 

Design: Kohortstudie, 

longitudinell 

Urval: Alla gravida kvinnor 

boendes i Avon som hade 

beräknat förlossningsdatum 

mellan 1 april 1991 och 31 

december 1992. 

Datainsamling: Frågeformulär 

användes. 

Analys: Logistisk 

regressionsanalys. 

13 617 

(5 828) 

 

Gravida kvinnor som utsattes för våld i 

hemmet visade sig ha en ökad risk för att 

utveckla en depression under 

graviditeten. 

CCT 

I 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Leese%2C+M
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Heron%2C+J
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Feder%2C+G
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sharp%2C+D
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Howard%2C+LM
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lasater, M. E., Beebe, 

M., Warren, N. E., 

Souko, F., Keita, M., 

Murray, S. M.,... 

Winch, P. J. 

 

2018 

 

Mali  

Dusukasi - The 

Heart That Cries: 

An Idiom of Mental 

Distress Among 

Perinatal Women in 

Rural Mali 

Syftet var att beskriva 

lokala idiom av 

nedstämdhet och de 

sociokulturella 

sambanden mellan 

den psykiska ohälsan 

och den perinatala 

perioden för att 

utveckla lokala 

interventioner i 

området.  

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Gravida kvinnor som var 

över 18 år och bodde i området 

Sélingué. 

Datainsamling: Kvinnorna 

rekryterades från 

familjeföreningar i 

Sélinguéområdet. Öppna frågor, 

semistrukturerade intervjuer, och 

fokusgruppsdiskussioner (FGDs) 

användes. 

Analys: De intervjuande 

forskningsassistenterna lyssnade 

på de inspelade intervjuerna, 

jämförde med sina anteckningar 

och transkriberade viktiga citat. 

Intervjuanteckningarna 

översattes till engelska och en 

induktiv kodning gjordes genom 

Atlas.ti.  

31 

(0) 

 

 

De idiom som beskrevs av kvinnorna 

var gèlèya (svårigheter), tôôrô (smärta/ 

lidande), hamin (oro), and dusukasi 

(gråtande hjärta). Dessa idiom kunde 

förändras över tid. Resultatet belyste att 

upplevelserna och uttrycken för psykisk 

ohälsa var kontextberoende hos de 

gravida kvinnorna. 

 

K 

I 

Li, J., Mao, J., Du, Y., 

Morris, J., Gong, G., 

& Xiong, X. 

 

2012 

 

Kina 

Health-related 

quality of life among 

pregnant women 

with and without 

depression in Hubei, 

China 

 

Syftet med studien 

var att (1) beräkna 

prevalensen av 

depression under 

graviditet, (2) 

utforska relationen 

mellan depression, 

egenskaper och 

livskvalitet, och (3) 

identifiera betydande 

faktorer för fysisk och 

mental hälsa bland 

gravida kvinnor. 

Design: Undersökande 

tvärsnittsstudie 

Urval: Gravida kvinnor, minst 

18 år gamla, som kunde läsa och 

förstå kinesiska och var villiga 

att lämna skriftligt medgivande.  

Datainsamling: Data samlades 

in med hjälp av frågeformuläret 

Medical Outcomes Study short 

form 36 v2 och EPDS. 

Analys: QualityMetric Health 

Outcomes™ Scoring Software 

2.0 och SPSS statistical software 

användes. 

574 

(120) 

 

Resultatet visade att nästan 40 procent 

av de gravida kvinnorna upplevde 

depression under graviditeten. 

Depression associerades signifikant med 

fysisk och mental HRQoL. Depression, 

ökad ålder, graviditetslängd, att ha ett 

arbete, och att vara gift visade sig vara 

betydande för lägre skattad fysisk 

HRQoL. Depression, lägre BMI och 

oplanerad graviditet var betydande för 

lägre skattad mental HRQoL. 

Depression under graviditeten var 

mycket vanligt hos kvinnor från Kina 

och visade sig ha en negativ inverkan på 

deras HRQoL.  

 

P 
II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McLeish, J., & 

Redshaw, M. 

 

2017 

 

England 

Mothers’ accounts of 

the impact on 

emotional wellbeing 

of organised peer 

support in 

pregnancy and early 

parenthood: a 

qualitative study 

 

Syftet var att utforska 

kvinnors erfarenheter 

och effekten av 

organiserat stöd för 

deras emotionella 

välbefinnande under 

graviditet och i början 

av föräldraskapet.  

 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Mödrar i åldrarna 19 till 

40 år, där majoriteten var svarta 

kvinnor med etnisk minoritet, 

inklusive nykomna migranter. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade kvalitativa 

intervjuer som varierade mellan 

16–90 min (median 44 min) 

hölls. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med hjälp av 

induktiv tematisk analys. Koder 

identifierades induktivt och 

spelades in med hjälp av 

NVIVO software.  

47 

(0) 

 

 

Två nyckelbegrepp framkom: (1): 

“mödrars självidentifierade känslomässiga 

behov”, som innehöll underteman: 

“emotionell ångest”, “stressande 

omständigheter”, “brist på socialt stöd”, 

“ovilja att vara öppen inför sjukvården”, 

och (2): “hur stöd från andra påverkade 

mödrarna” som innehöll underteman: 

“socialt liv”, “bli lyssnad på”, “bygga 

förtroende”, “empowerment”, “känna sig 

värdig”, “minska stress genom praktiskt 

stöd” och “betydelsen av stöd från andra 

gällande ‘psykisk ohälsa’”. Kvinnorna 

beskrev att stöd från andra bidrog till 

minskad nedstämdhet och ångest genom 

att komma över känslan av isolering, att 

inte kunna påverka situationen och stress. 

De beskrev även ökade känslor av 

självkänsla, självförtroende och 

föräldrakompetens. 

 

 

K 

II 

Staneva, A. A., 

Bogossian, F., 

Morawska, A., & 

Wittkowski, A.  

 

2017 

 

Australien 

"I just feel like I am 

broken. I am the 

worst pregnant 

woman ever": A 

qualitative 

exploration of the 

"at odds" experience 

of women's 

antenatal distress 

 

Syftet var att utforska 

hur kvinnor ser, 

upplever och tolkar 

nedstämdhet under 

graviditeten. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Nedstämda gravida 

kvinnor, boendes i Australien. 

Datainsamling: Skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Inleddes med 

avlyssningar, inläsning av 

intervjuerna och generell kodning. 

Analysen skedde tematiskt och 

inom en kritisk realistisk teoretisk 

ram. 

19 

(1) 

 

De nedstämda kvinnorna upplevde krav på 

att vara en “lyckad” moder från 

omgivningen, vilket skapade skam och 

stigma och resulterade i att de 

identifierade sig själva som misslyckade 

relaterat till sitt mående. 

 

K 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tsao, Y., Creedy, D. K., 

& Gamble, J.  

 

2016 

 

Taiwan 

  

A Comparison of 

Life Stress and 

Depressive 

Symptoms in 

Pregnant 

Taiwanese and 

Immigrant 

Women 

Syftet var att undersöka 

nivåerna av livsstress 

och depressiva symtom 

under graviditet bland 

taiwanesiska och 

vietnamesiska kvinnor 

boendes i Taiwan 

Design: Beskrivande 

kohortstudie 

Urval: Vietnamesiska kvinnor 

som nyligen anlänt till Taiwan 

och var lagliga invånare eller 

taiwanesiska kvinnliga 

medborgare, som var minst 18 

år. Kvinnorna skulle ha en 

enkelbördig graviditet och 

förväntas föda ett friskt barn. 

Datainsamling: Standardiserat 

självrapporteringsformulär 

användes.  

Analys: SPSS Version 16.0 

användes. 

333 

(53) 

 

 

 

 

Svåra livshändelser var i båda 

grupperna relaterat till deras 

äktenskapsrelation, hushållet eller 

hälsoproblem. De taiwanesiska 

deltagarna rapporterade upplevda 

ekonomiska svårigheter oftare än 

vad de vietnamesiska deltagarna 

gjorde. De vietnamesiska 

deltagarna rapporterade dock mer 

oro för deras barns utveckling och 

för fysiska övergrepp än de 

taiwanesiska deltagarna. Vidare 

rapporterade de vietnamesiska 

deltagarna även mindre socialt stöd. 

CCT 

I 

 

Weinreb, L., Byatt, N., 

Moore Simas, T. A., 

Tenner, K., & Savageau, 

J. A.  

 

2014 

 

USA 

 

What happens to 

mental health 

treatment during 

pregnancy? 

Women's 

experience with 

prescribing 

providers 

Syftet var att (1) belysa 

erfarenheter av kvinnor 

som fick medicin för 

depression vid den 

tidpunkt de fick reda på 

graviditeten, (2) utforska 

om gravida kvinnor fick 

möjligheten att diskutera 

risker och fördelar av 

medicinering med 

förskrivaren eller 

hänvisades till andra 

behandlingsalternativ, och 

(3) identifiera luckor i 

klinisk vård bland gravida 

kvinnor som kan behöva 

psykofarmakologisk 

behandling för 

depression. 

Design: Undersökande, 

kvalitativ studie 

Urval: Engelsktalande gravida 

kvinnor i åldrarna 18–45 år. 

Datainsamling: Skedde genom 

EPDS-formulär och om 

deltagaren påvisat depression 

(≥10 poäng) efterföljde en 

telefon- eller personlig intervju. 

Analys: Begränsades till 

beskrivande statistik där två 

olika analyser användes och 

jämfördes. 

 
 

 

110 

(0) 

 

Trettiofem procent av kvinnorna 

fick ingen antidepressiv behandling. 

Nittiofyra procent berättade för sin 

förskrivare om graviditeten, medan 

36 procent inte hade någon 

möjlighet att diskutera risker och 

fördelar med fortsatt farmakoterapi. 

Fyrtiotvå procent fick ingen 

möjlighet att fortsätta med 

farmakoterapi. 

K 

II 


