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SAMMANFATTNING 

 

I Sverige drabbas åtta till femton procent av de nyblivna mödrarna av en postpartum 

depression, som ofta debuterar inom tre månader upp till ett år efter en förlossning. Det 

är inte bara den nyblivna modern som drabbas av konsekvenserna av en postpartum 

depression utan även det nyfödda barnet, partnern och övrig familj blir påverkade. 
Syftet var att belysa sjuksköterskors stöd till kvinnor med postpartum depression och 

deras familjer. En litteraturstudie valdes som metod. Resultatet av litteraturstudien 

grundades på 15 vetenskapliga artiklar från sju olika länder. Fem teman kunde urskiljas; 

på vilket sätt relationen mellan sjuksköterskor, mammor och familjer påverkar 

upplevelsen av stödet, kontinuitetens betydelse för stödet, mammors och familjers 

upplevelse av sjuksköterskors stöd, information och praktiska råd som stöd vid 

postpartum depression och sjuksköterskors stödsamtal som behandlingsalternativ. 

Mammorna upplevde att en god relation till sjuksköterskorna var viktig för att kunna 

beskriva sin livssituation. För att kunna prata om sin livssituation på ett djupare plan var 

en kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan en viktig aspekt för mammorna. Mammorna 

upplevde att stödet från sjuksköterskan varierade från att vara ett bra stöd till att 

mammorna upplevde brist på stöd. I flera studier kunde mammorna tala om vilket stöd 

de hade önskat och hur de hade velat att sjuksköterskan skulle ha agerat för att vara en 

god stödjare. Att mammorna fick information och praktiska råd om postpartum 

depression upplevde både mammor och pappor som viktigt och det ledde till att 

föräldrarna sökte hjälp för vård och behandling. I sju studier beskrev mammorna och 

papporna att stödsamtal var ett bra behandlingsalternativ. Slutsatsen som författarna 

kom fram till var att, för att föräldrarna ska kunna ta emot stöd är det viktigt att 

mammorna känner sig trygga i sin relation med sjuksköterskan. Vården präglas av ett 

respektfullt partnerskap, med kontinuitet, mellan sjuksköterskan och familjen. 

Sjuksköterskan bör ge stöd utifrån hela familjens behov. En av uppgifterna som 

sjuksköterskor har, är att ge informativt stöd om tidiga symptom och tips på hantering 

av en postpartum depression. Detta kan vara avgörande för hur familjen kommer att 

klara av sin situation. Stödsamtal visade sig vara en mycket effektiv behandlingsform 

och uppfattades, av mammorna, som en mer acceptabel behandling än medicinering. 
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INLEDNING 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) drabbas 8-15 procent av 

nyblivna mödrarna i Sverige av en postpartum depression som debuterar inom de första tre 

månaderna efter en förlossning. Det är inte bara den nyblivna modern som drabbas av 

konsekvenserna av en postpartum depression utan även det nyfödda barnet, partnern och 

övrig familj blir påverkade. 

BAKGRUND 

Postpartum depression 

Psykisk påverkan efter en förlossning delas enligt Boath (2001) in i tre olika områden, 

postpartum blues, postpartum depression och postpartum psykos. Det är viktigt att inte 

sjukdomsförklara vanliga, övergående problem som transitionen till föräldraskapet kan 

medföra (Socialstyrelsen 2010a). Det finns inga samband mellan ålder, etniskt ursprung, 

social klass eller utbildning, utan vilken nybliven mamma som helst kan drabbas av en 

postpartum depression (Hanley 2006). Enligt de nationella riktlinjerna för vård vid 

depression och ångestsyndrom framtagna av Socialstyrelsens (2010a) visar att nyblivna 

mammor är i en riskgrupp för att utveckla en depression. De flesta depressioner av lättare 

slag är övergående men kan leda till längre och svårare depressionstillstånd, det är därför 

viktigt att ta depressionstecken hos nyblivna mammor på allvar. En depression påverkar 

inte bara kvinnan utan även relationen till partnern och kan i längden påverka barnets 

utveckling.   
 

Orsaker till en postpartum depression 

I en studie utförd av Habel, Feeley, Hayton, Bell och Zelkowitz (2015) beskrivs nio 

psykosociala orsaker till kvinnans postpartum depression: övergång till det nya 

föräldraskapet, social samhörighet, personlighet och tidigare psykiatrisk anamnes, 

samhällets förväntningar och press på kvinnor, fysiska hälsoproblem, barnets hälsa och 

temperament, otillfredsställda förväntningar på förlossningen, otillfredsställda vårdbehov 

och annan stress i livet. Med undantag av, samhällets förväntningar och press på kvinnor, 

vilket endast männen uppmärksammade som en orsak, upplevde båda föräldrarna de övriga 

åtta områden var orsaken till depression. Enligt Miles (2011) är orsaken till postpartum 

depression oklar, men uppfattningen är att den orsakas av en kombination av psykosociala 

och biologiska faktorer. Vid en graviditet och i postpartum-perioden ses en dramatisk 

förändring av vissa hormoner som är inblandade i kvinnans humörreglering. En del av 

dessa hormoner tros spela en stor roll vid utvecklingen av depression, i allmänhet, och 

även vid uppkomsten av postpartum depression (Brummelte & Galea, 2015). 
 

Symptom vid en postpartum depression 

Ett par dagar efter förlossning upplever många kvinnor psykiska symptom som att vara 

gråtmild och känna lättare nedstämdhet. Dessa symptom är övergående. Ibland kan dock 

den nyblivna modern känna att tillståndet med symptom som ökad oro och ångest, intensiv 

trötthet, koncentrationssvårigheter, apati, plötsliga humörsvängningar, sömnsvårigheter 

och ångest tilltar. Symptomen vid en postpartum depression utvecklas successivt inom tre 

månader och upp till ett år efter en förlossning (Hanley 2006). 
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Screening av postpartum depression 

Socialstyrelsens rekommendationer är att screening utförs sex till åtta veckor efter 

förlossning för att bedöma risken för postpartum depression hos en nybliven mamma. 

Kvinnor med poäng över tolv får uppföljande samtal med läkare eller psykolog för att 

fastställa diagnosen postpartum depression (Socialstyrelsen 2010c). Enligt Magnuson, Tell 

och Lindfors (2011) erbjuder 32 procent av sjuksköterskorna, vid barnhälsovården, 

screening till alla mödrar och 68 procent enbart till mödrar som talar svenska. I Svenska 

barnhälsovårdsregistret (2016) ingår mätning av utförd Edinburgh Postnatal Depression 

Scale [EPDS] på mammorna sex till åtta veckor postpartum. Det nationella målet 2016 är 

att 70 procent av kvinnorna ska ha genomgått en depressionsscreening med EPDS. Målet 

är lågt satt då många landsting och regioner inte har hunnit utbilda sjuksköterskorna i 

EPDS-metoden ännu. 
 

Edinburgh Postnatal Depression Scale -En screening för att upptäcka 

förlossningsdepression 

Som underlag för screening för att upptäcka postpartum depression används formuläret 

Edinburgh Postnatal Depression Scale. Detta är ett självskattningsformulär på tio frågor 

där kvinnan ska poängsätta sina känslor de senaste sju dagarna. Svarsalternativen på 

påståendena poängsätts från noll till tre. Om poängsumman är 12 eller högre är kvinnan i 

behov av samtal så snart som möjligt för att ta reda på hur hon mår och för en bedömning 

för vidare handläggning. EPDS används som en indikator på symptom på depression. Den 

kan inte användas för att diagnostisera en depression, diagnosen sätts av läkare eller 

psykolog. Frågeformuläret är översatt till över 50 olika språk (Cox, Holden & Henshaw, 

2014) se Bilaga 1.   
 

Behandling vid en postpartum depression 

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling vid depression och ångestsyndrom 

(2010b) finns åtgärdsförslag med dokumenterad effekt eller med stöd av beprövad 

erfarenhet. Åtgärderna redovisas efter angelägenhetsgrad där siffran ett anger en hög 

prioritet och siffran tio avser att åtgärden har endast en liten nytta. Behandlingsåtgärderna 

som socialstyrelsen presenterar för kvinnor med postpartum depression har en 

angelägenhetsgrad mellan två till fyra. Till kvinnor med lindrig egentlig depressionsepisod 

och ökad sårbarhet efter förlossning rekommenderas personcentrerad counselling. Kvinnor 

med medelsvår egentlig depressionsepisod under graviditet och efter förlossning 

rekommenderas psykologisk behandling med kognitiva och beteendeinriktade terapier eller 

interpersonell terapi, personcentrerad counselling, eller psykologisk behandling med 

psykodynamiskt inriktad terapi. Läkemedelsbehandling med antidepressiva med tillägg av 

psykosocialt stöd rekommenderas till kvinnor med medelsvår egentlig depressionsepisod 

under graviditet eller efter graviditet.  
 

Konsekvenser av en postpartum depression 

Kerstis (2015) har i en studie kunnat visa på att det finns ett samband i ökat antal 

separationer mellan föräldrar där modern fått en postpartum depression. Föräldrar med 

depressiva symptom skattar enighet i förhållandet lägre än föräldrar utan depressiva 

symptom, så som till exempel vid hushållssysslor, vänner och fritid. Studien visar även att 

föräldrar med depressiva symptom upplever en ökad stress av barnets temperament än 

föräldrar utan depressiva symptom. Enligt Hansley (2006) är vid tidig diagnostisering 

möjligheten att hjälpa familjen god, vid sen diagnostisering och behandling finns dock en 

risk för att mor-barnrelationen blir störd eller att relationen till partnern blir försämrad. 
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Barnhälsovården i Sverige 

I Sverige finns ett nationellt vårdprogram utprovat för barnhälsovården. Detta är ett 

tredelat program där den universella delen i vårdprogrammet är basen och del två och tre är 

utformade för mer riktade insatser som ges vid utökat behov (Berglund, Fassih, Holmqvist, 

Nygren, & Thor 2015). I det universella programmet, som är till för att främja barnets 

hälsa och utveckling, ingår det att sjuksköterskan ska utföra hälsoövervakning på barnet 

som innefattar psykomotorisk utveckling, sedvanliga kontroller så som längd och vikt, 

språkutveckling, beteende-bedömning där samspel mellan barn och föräldrar ingår och 

psykiska och sociala familjeförhållanden. Det hälsofrämjande arbetet innefattar både 

levnadsvanor och miljö så som till exempel kost, tandhälsa, barnsäkerhet och våld i nära 

relation. Sjuksköterskan ska även ge stöd i föräldraskapet genom hembesök, individuella 

samtal och gruppmöten. Det ingår även i uppdraget att bedöma barnets och föräldrarnas 

psykiska hälsa (Rikshandboken barnhälsovård 2015). 

Stöd 

När sjuksköterskan talar om att ge stöd till föräldrarna kan missförstånd uppstå då ordet 

stöd har flera betydelser. Stöd kan delas upp i olika delar, emotionellt stöd vilket innebär 

vård och omsorg, instrumentellt stöd beskrivs som praktisk hjälp, informativt stöd är den 

information som ges i olika former och med uppskattande stöd menas att stödja 

föräldrarnas handlande och utveckling (Miles, Carlsson & Funk, 1996; House, 1981; 

Cronenwett, 1985, refererat i Hall & Wigert, 2010). 

Familjefokuserat perspektiv 

Familj 

Begreppet familj kan beskrivas på olika sätt och har förändrats de senaste decennierna.   

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) definieras familj utifrån det känslomässiga 

bandet mellan människor. Det innebär att familjen kan se olika ut, till exempel 

kärnfamiljen, storfamiljen, den samkönade familjen eller den självvalda familjen som även 

inkluderar vänner som man själv valt. 
 

Familjecentrerad omvårdnad 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) delas familjefokuserad omvårdnad in i två 

olika delar. Det ena är den, i vården mest vanligt förekommande, familjerelaterade 

omvårdnaden, som innebär att patienten sätts i fokus och övriga runt patienten ses i en 

kontext. Alltså den sjukes behov sätts i helt i centrum men att vården ändå tar hänsyn till 

den sjukes sociala sammanhang. Det andra sättet att se på omvårdnad är den 

familjecentrerade omvårdnaden. Den vilar på ett systemiskt förhållningssätt som utgår från 

att en familjs alla delar enskilt, tillsammans bygger en starkare enhet större än summan av 

delarna. Det systemiska tankesättet utgår från en kunskap om att en familj befinner sig i ett 

tillstånd som pendlar mellan stabilitet och förändring och trygghet och otrygghet. 

Familjecentrering skapas genom att ta vara på både sjuksköterskans och familjens styrkor, 

resurser samt kunskap om hur till exempel hälsa kan bevaras och hur eventuella 

hälsoproblem kan hanteras. Enligt vårdanalys (2012) är en avgörande faktor för 

patientupplevelsen och resultatet av vården, att familj och närstående är involverade i 

patientens vård. Oommen, Rantanen, Kaunonen, Tarkka, och Salonen (2011) menar att den 

familjecentrerade omvårdnaden är lämplig i vården av den nyblivna familjen. 
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Vård av anhörig 

Riksrevisionen skriver i sin utredning (2014) att de flesta personer i Sverige någon gång i 

livet ger omsorg till någon i sin närhet som drabbats av en sjukdom, funktionsnedsättning 

eller hög ålder. Det kan röra sig om vård av en förälder, make/maka/partner, syskon eller 

barn. Omkring 1,3 miljoner anhöriga i Sverige ger omsorg till en närstående. De flesta 

anhöriga som ger omsorg har en god hälsa och ger omsorg av fri vilja, men 

undersökningen visar att många anhörigas ekonomi, arbetssituation, möjlighet till fritid och 

hälsa påverkas negativt av omsorgsgivande. Det är Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap. 

5, 10 §) som styr kommunernas ansvar för stöd till anhöriga och regeringen har inrättat ett 

nationellt kunskapscentrum för anhörighetsfrågor för att åtgärda brister i kunskap om 

anhöriga och deras situation. 
 

Kontinuitet i vården 

Enligt Patientlagen (2014:821 kap 6 §1 och 2) ska insatser samordnas så att patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses. En fast vårdkontakt ska utses om 

patienter är i behov av det eller om hen önskar det för att uppnå samordning, trygghet, 

kontinuitet och säkerhet. Swedish standard institiute (u.å.) definierar att en god kontinuitet 

i vården innebär att patienten känner en trygghet, då personalkategorierna i vårdkedjan 

arbetar mot samma mål och god information, detta kan bidra till en säker vård. Enligt 

Saultz (2003) är det skillnad på den longitudiella kontinuiteten och den interpersonella 

kontinuiteten. I den förstnämnda skapas det förutsättningar för en familjär vård med, för 

patienten, enklare och snabbare sätt att få tillgång till vård. Detta sker genom att patienten 

besöker samma mottagning med samma personalgrupp under lång tid, samtlig personal har 

tillgång till samma information rörande patienten genom till exempel gemensam 

journalföring. Dock behöver det i detta fall inte finnas ett personligt förhållande till 

behandlaren. Den interpersonella kontinuiteten innebär att patienten träffar samma 

behandlare under lång tid och i och med detta utvecklas ett personligt förhållande mellan 

patient och behandlare. 

Problemformulering 

Vid en postpartum depression drabbas inte bara kvinnan utan även partnern och 

barnet blir påverkade. Anhöriga är till stor del påverkade av patientens sjukdom och 

tillfrisknande, men ett problem som förekommer vid omvårdnaden av en kvinna som 

drabbats av postpartum depression är att partnern och familjens resurser inte utnyttjas 

av sjuksköterskor. En del av sjuksköterskans arbete med nyblivna mammor är att 

uppmärksamma symptom på postpartum depression och utifrån detta ge stöd till 

mamman och familjen. Det kan därför ses som angeläget att sjuksköterskor tar reda 

på vilket stöd som familjer efterfrågar och utformar stödet utifrån det.  

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors stöd till kvinnor med postpartum depression och deras 

familjer. 

Frågeställning  

Finns det orsaker som kan påverka upplevelsen av det stöd sjuksköterskor ger till kvinnor 

med postpartumdepression? 
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Metod 

Metoden som valdes för detta arbete var en litteraturstudie som enligt Forsberg och 

Wengström (2013) utmärks av att frågorna inte ställs till personer utan till den litteratur 

som utgår från tidigare dokumenterad kunskap inom ett ämnesområde. 

Rosén (2014) menar att en litteraturstudie måste utgå från ett antal principer för att minska 

risken för godtycklighet i resultatet. Dessa principer handlar om att ha ett preciserat 

problem, tydliga sökstrategier med inklusions- och exklusionskriterier, litteratursökning 

med påföljande kvalitetsgranskning och evidensgradering av ingående litteratur. Studien 

ska dessutom kunna gå att upprepa genom att sökvägar och kriterier tydligt ska framgå. 

Urval 

Studien baserades på 15 artiklar som var skrivna på svenska eller engelska. Utgivningsår 

för artiklarna var från 2005 eller senare och var peer reviewed. Artiklar med både 

kvalitativa och kvantitativa metoder inkluderades. Alla artiklar som handlade om 

sjuksköterskans stöd till kvinnor med postpartum depression inkluderades oavsett ålder på 

kvinnorna, om intervjuerna utfördes på kvinnan eller hennes partner. Då författarna utgick 

från sjuksköterskans perspektiv inkluderades endast studier med ickefarmakologisk 

behandling. 

Datainsamling 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed, SveMed+ och PsycINFO. 

Artikelsökningarna kom att kombineras med en Mesh-sökning och en fritextsökning för att 

inte missa de allra senaste artiklarna som inte blivit indexerade. Sökord som används i 

olika kombinationer var: postpartum depression, spouses, social support, professional-

patient relations, nurses role, family nursing, child health clinic, mental health nursing, 

home visitors och family. Orden översattes med hjälp av Svenska MeSH för att få en 

korrekt översättning och också få rätt Mesh-term. Sökningar av artiklar utfördes under 

december 2015 och januari 2016.  
 

 

Tabell 1 Sökning av artiklar till litteraturstudien 

Använda sökord i olika databaser med aktuellt 

datum 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

postpartum depression (PPD) and nurse role        

Sökning i PubMed 151221              

108 54 4 

PPD and family nursing and health visitors    

Sökning i PubMed 160121 

10 10 2 

PPD and family nursing and spouses          

Sökning i PubMed 151221   

2 2 1 

PPD and child health clinic and family nursing    

Sökning i PubMed 160121 

6 6 1 

PPD and family nursing and social support    

Sökning i PsycINFO 151221 

40 24 1 
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PPD and mental health nursing and home visitors 

Sökning i PsycINFO 160121 

6 6 1 

PPD and health visitors and experience 

Sökning i CINAHL 160121 

13 8 3 

PPD and child health chlinic and family nursing 

Sökning i CINAHL 160121 

4 2 1 

PPD på svenska 

Sökning i SvMed+ 160121 

7 2 1 

Totalt 210 121 15 

Dataanalys 

Efter datainsamlingen lästes artiklarna igenom flera gånger för att få en förståelse för 

artiklarnas innehåll. Artiklarna dataanalyserades genom att färgmarkera olika teman som 

svarade på syftet, att belysa sjuksköterskors stöd till kvinnor med postpartum depression 

och deras familjer. Artiklarna redovisas i en matrikel (Bilaga 2). Vi fann fem teman som 

var viktiga för stödet till mamman och familjen. För att kvalitetsgranska artiklarna 

analyserade vi först artiklarna enskilt för att sedan gå igenom artiklarna tillsammans. 

Artiklarna klassificerades genom att använda bedömningsunderlag för klassificering av 

vetenskapliga artiklar framtaget av Sophiahemmets Högskola (Bilaga 3). 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) kan forskningsfusk leda till ett minskat 

förtroende för forskare och forskning, inom forskarvärlden men också samhällets syn på 

forskning. I slutänden kan detta leda till risker för människor och djur om ett falskt 

forskningsresultat används i, till exempel, medicinsk behandling. Accepterande av plagiat 

och annat forskningsfusk blir förödande för all forskning på sikt. Ett led i att förhindra 

forskningsfusk, oredlighet i forskningen, är att allt forskningsresultat redovisas på ett öppet 

sätt. Detta för att det ska vara möjligt att upprepa forskningen. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) bör de forskningsetiska aspekterna vid en litteraturstudie vara, att de 

studier som används ska vara godkända av en etikkommitté alternativt att författarna gjort 

etiska överväganden. Samtliga 15 studier i detta arbete hade ett godkännande av en etisk 

kommitté eller motsvarande. Enligt (2§ SFS 2008:192) ska all forskning som utförs på 

människor ska genomgå en etisk prövning, detta gäller dock inte arbeten på grund, eller 

avancerad nivå inom en högskoleutbildning. Eftersom denna litteraturstudie var på 

grundnivå inom en högskoleutbildning och ej heller innefattade forskning på människor 

behövde den inte ha ett etiskt godkännande. Författarna hade inte för avsikt att medvetet 

förvränga, förfalska eller kopiera något av innehållet i denna studie. 
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RESULTAT 

Litteraturstudien grundade sig på 15 vetenskapliga artiklar från sju olika länder. Samtliga 

artiklar svarade på syftet att belysa sjuksköterskors stöd till kvinnor med postpartum 

depression och deras familjer. Vid granskning av artiklarna kunde följande teman urskiljas: 
 

- på vilket sätt relationen mellan sjuksköterskor, mammor och familjer påverkar    

upplevelsen av stödet 

- kontinuitetens betydelse för stödet 

- mammors och familjers upplevelse av sjuksköterskors stöd  

- information och praktiska råd som stöd vid postpartum depression 

- sjuksköterskors stödsamtal som behandlingsalternativ 

På vilket sätt relationen mellan sjuksköterskor, mammor och familjer påverkar 

upplevelsen av stödet  

Enligt Tammentie, Paavilainen, Tarkka och Astedt-Kurki (2009) efterfrågade mammorna 

en förtroendefull relation med sjuksköterskorna inom barnhälsovården för att öppet kunna 

beskriva sin livssituation. Mammorna upplevde att sjuksköterskorna vid 

barnavårdscentralen inte aktivt försökte ta reda på hur de mådde utan att mammorna själva 

var tvungna att ta upp det. Att kunna be om hjälp underlättades av att föräldrarna kände att 

sjuksköterskornas attityd, till familjen, speglade att de var jämlika. Detta då föräldrarna 

många gånger upplevde att sjuksköterskorna ofta hade en förmyndarattityd och många 

gånger gav föräldrarna skulden för barnets matvanor och sjukdomar men också för hur 

föräldrarna själva mådde. Enligt samma studie så var pappornas upplevelse att 

sjuksköterskorna endast uppmärksammade barnets hälsa och vände sig till modern vid 

frågor om barnet, pappornas upplevde att deras närvaro inte var nödvändig. Även i 

Letourneau, et al. (2012) studie om hur pappor påverkades när deras partner hade en 

postpartum depression, beskriver papporna att sjuksköterskan behövde ha en ökad 

förståelse för hur postpartum depressionen påverkade hela familjen. Fäderna beskrev ett 

behov av personal som var respektfulla, förstående och att de kunde se både mammans och 

pappans behov.   
 

Detta var något som framkom även i studien av Tammentie et al. (2009) där föräldrarna 

upplevde att vid besöken, hos sjuksköterskan, gick tiden ofta åt till rutinundersökningar av 

barnet. Tid för att se över hur familjen mådde fanns inte. I en annan studie av samma 

författare (2013) där sjuksköterskor intervjuats, påpekade dessa att det var av största vikt 

att uppmärksamma varje familjs unika behov av stöd. 
 

I studien av Boath, Henshaw och Brandley (2013) beskriver tonårsmammorna att det var 

viktigt att lära känna sin sjuksköterska vid barnahälsovårdscentralen innan de kände att de 

öppet kunde prata om sina känslor och svårigheter. Tonårsmammorna upplevde att när det 

etablerats en tillitsfull relation mellan sjuksköterskan och mamman öppnades det 

möjligheter för stöd och även att få råd i praktiska frågor. Liknade resultat beskrivs i en 

studie av Slade, Morell, Rigby, Spittlehouse och Brugha (2010) där kvinnorna beskrev sin 

upplevelse av att de inte kände sin sjuksköterska eller inte kände tryggheten att öppet tala 

om sina känslor med hen. Detta ledde till att kvinnorna avböjde barnavårdscentralernas 

erbjudande om stöd. Sjuksköterskans sociala kompetens och relationen mellan kvinnan och 

sjuksköterskan verkar ha varit avgörande för hur mammorna uppfattade omvårdnaden efter 

en förlossning.  
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I en studie av Turner, Chew-Graham, Folkes och Sharp (2009) fick mödrarna stödsamtal i 

hemmet av sjuksköterskor speciellt utbildade för detta uppdrag. Dessa sjuksköterskor var 

direkt involverade i forskningsstudien och mödrarna upplevde att de ej var kopplade till 

vården vid barnavårdscentralen, och deras ordinarie läkare. Vid stödsamtalen, med den 

forskande sjuksköterskan, kände de flesta kvinnorna sig trygga från start, kvinnorna kände 

att de kunde anförtro sig utan att vara rädda för att informationen skulle gå vidare till annan 

profession till exempel till behandlande läkare vid barnavårdscentralen. Kvinnorna beskrev 

att den forskande sjuksköterskans attityd, vid stödsamtalen, i jämförelse med 

sjuksköterskan vid barnavårdscentralen var förstående och icke dömande, detta fick 

kvinnorna att våga prata om sin situation. Utifrån sjuksköterskans perspektiv i Tammentie, 

Paavilainen, Åstedt-Kurki, och Tarkkas (2013) studie framkom vikten av att lyssna på 

föräldrarna och att de fick möjlighet att berätta om problem som berörde dem. Även vikten 

av att mamman var bekant med sjuksköterskan vid barnavårdscentralen, till exempel 

genom tidigare kontakt genom mödravårdscentralen, togs upp då det gällde att skapa en 

förtroendefull relation där det var tillåtet att prata om svåra problem och oro för sin 

situation. Humor, ansåg sköterskorna vara en tillgång i kommunikationen med föräldrarna. 

Nästan samtliga sköterskor i denna studie tyckte att det ibland kan vara bättre för familjen 

att byta sjuksköterska om personkemin inte stämmer. Detta då personkemin ansågs vara av 

största vikt för en bärande relation. 

Kontinuitetens betydelse för stödet  

I likhet med Letourneau et al. (2007) studie, där kvinnorna föredrog kontinuerlig kontakt 

med sin sjuksköterska vid barnavårdscentralen under förutsättning att sjuksköterskorna 

hade en förståelse för kvinnans symptom och behandling, beskrev kvinnorna i Tammentie, 

et al. (2009) studie att sjuksköterskorna ofta byttes ut och att kvinnorna ofta fick träffa en 

vikarie istället. Detta blev ett hinder för kvinnorna att prata om sin livssituation på ett 

djupare plan. Dock visade Chew-Graham et al., 2008 v i en intervjustudie med 

sjuksköterskor vid barnavårdscentralen, att kontinuitet i vården även kunde vara ett 

problem. En av sjuksköterskorna menade att ett långvarigt stöd till kvinnan med 

postpartum depression, enligt hennes åsikt, till slut kunde leda till att kvinnan blev 

beroende av sjuksköterskan och inte klarade av att hantera situationen utan stöd från just 

den sjuksköterskan. 

Mammors och familjers upplevelse av stöd från sjuksköterskor 

I en intervjustudie med nyblivna mammor, med symptom på postpartum depression två till 

tre månader efter förlossning, upplevde flera kvinnor redan under vårdtiden efter 

förlossningen att sjukvårdspersonalens engagemang och agerande påverkade mammornas 

känsla av trygghet. Vårdtiden på sjukhuset efter förlossningen uppfattades av de nyblivna 

mammorna som frustrerande och de tyckte inte att de fått det stöd som de behövde (Friberg 

& Edhborg, 2014). I en undersökning gjord på tonårsmödrar av Boath et al. (2013) beskrev 

mammorna att stödet från sjuksköterskan i huvudsak fokuserades på problem med barnet 

som till exempel om sömn eller amning. Det framkom att tonårsmödrarna önskade enskilt 

stöd från en kvinnlig sjuksköterska och helst då från en äldre sjuksköterska med 

livserfarenhet. Tre av tonårsmammorna upplevde att de inte hade fått något stöd från sin 

sjuksköterska vid barnavårdscentralen och de visste inte ens vem deras sjuksköterska var. 
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I en liknande studie visade även att kvinnornas uppfattning av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter var att utföra kontroller av barnet och att de inte förstått att det i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter även ingick att ge emotionellt stöd till mamman (Slade, et 

al. 2010). Papporna i Feeley, Bell, Hayton, Zelkowiyz och Carriers (2015) studie upplevde 

att deras roll i vården kring det nyfödda barnet negligerades, vården handlade om barnet 

och modern, inte om barnet och familjen. I studien som utfördes av Turner et al. (2009) 

genomfördes stödsamtalen av en forsknings-sjuksköterska. I det mötet upplevde kvinnorna 

att de hade möjlighet, och fick tid att prata om sina känslor och sin situation då dessa 

sjuksköterskor ej var inblandade i vården av barnet utan fokuserade på mammans psykiska 

hälsa. I mötet med ordinarie sjuksköterska fanns det för lite tid för sjuksköterskan att 

lyssna in hur kvinnan mådde, kvinnorna kände att det var olämpligt att fokusera på sig 

själva och sitt mående istället för på barnet. I Letourneau, et al. (2007) intervjustudie, 

beskrev mammorna olika typer av stöd som de ansåg att alla nyblivna mammor behöver 

oavsett om de har en depression eller ej, så som emotionellt, informativt och bekräftade 

stöd. Även instrumentellt stöd är användbart, detta kan beskrivas som praktisk hjälp. 

Mammorna beskrev att både partnern, familjen, andra mammor och vårdgivare var 

nyckelpersoner i stödet runt dem vid en postpartum depression. Mammorna önskade att 

vårdpersonalen var mer rakt på sak och vågade fråga mer ingående om hur de mådde. 

Papporna i en studie av Letourneau et. al (2012) tyckte att stöd är viktigt vid en postpartum 

depression. Stödet kunde ges vid enskilt möte eller i en grupp, men även ett stödsamtal 

över telefon kunde vara ett bra alternativ. Både i Letourneau et al. (2007) och i Feeley, et 

al. (2015) studie upplevde mammorna att emotionellt och bekräftande stöd kunde ges i 

form av telefonsamtal, då de upplevde att det kunde vara besvärligt att gå hemifrån för att 

få stöd. 

Information och praktiska råd som stöd vid postpartum depression 

Det fanns en stor kunskapsbrist om postpartum depression hos tonårsmödrarna i studien av 

Boath, et al. (2013) vilket ledde till att de, trots att de upplevt tydliga symptom, inte kunde 

förstå den bakomliggande orsaken. Detta blev därför ett skäl till att de gick miste om hjälp 

och stöd i tid. I Letourneau, et al. (2012) studie lyftes att ”education is the key”. 

Information om postpartum depression till föräldrar kunde leda till att symptom 

uppmärksammades tidigare och att detta ledde till att föräldrarna sökte hjälp för vård och 

behandling. Papporna i studien ville att sjuksköterskorna involverade dem i att identifiera 

depressiva symptom hos sina partner. Detaljerad information om depression, symptom och 

hantering av dessa, samt information om hur och var de kunde få hjälp, ansågs vara av stor 

vikt för mödrarna i Feeley et al. (2015) studie. De nämnde även internet-sidor som möjlig 

väg att inhämta information. Att få information via internet som handlade om symptom på 

postpartum depression, tips och råd samt länkar till olika stödgrupper, togs även upp av 

papporna i Letourneau, et al. (2012). Även tre av tonårsmödrarna i Boath, et al. (2013) 

upplevde att de enklare kunnat tillgodogöra sig informationen om den funnits på internet, 

genom att de då kunnat ta del av informationen utan att lämna hemmet. I Tammentie et al. 

studie (2013) poängterade sjuksköterskorna att information om postpartum depression 

kunde vara bra även om inte familjen var mottaglig för informationen just då men att 

informationen kunde vara till hjälp i ett senare skede. I en enkätundersökning som 

undersökte kvinnors upplevelse av att sjuksköterskan screenade för, och gav råd vid en 

postpartum depression, tyckte omkring nittio procent av kvinnorna att det var positivt att 

sjuksköterskan utförde screeningen. De flesta kvinnorna var positiva till att få råd och stöd 

av en sjuksköterska i stället för av psykiatriker och allmän läkare (Segre, O’Hara, Arndt & 

Beck 2010). I likhet med studien ovan beskriver Slade et al. (2010) i sin intervjustudie, att 

kvinnorna uppskattade att det var sjuksköterskan som utförde screeningen med EPDS, då 
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de då fick en möjlighet att tala med sjuksköterskan om sina känslor med fokus på sig själva 

istället för att behöva fokusera på barnets behov (Slade et al. 2010). 

Sjuksköterskors stödsamtal som behandlingsalternativ 

Tamaki (2008) gjorde en randomiserad studie på 18 kvinnor uppdelade i två grupper. 

Kontrollgruppen (n-9) fick besök enligt ordinarie rutiner, med hembesök av barnmorska 

eller sjuksköterska samt uppföljningsbesök på barnavårdscentralen. Interventionsgruppen 

(n-7, två kvinnor fick avbryta studien) fick fyra hembesök av en psykiatrisjuksköterska 

som gav stödsamtal med syfte att stödja, utbilda om psykisk hälsa och ge råd om strategier 

för att hantera livsfrågor. Resultatet i studien visade att efter sex veckor hade ingen av 

kvinnorna i interventionsgruppen symtom på depression, medan tre av nio kvinnor i 

kontrollgruppen fortfarande besvärades av symptom av depressionskaraktär. Även i Morell 

et al. (2008) visar det sig att stödsamtal vid postpartum depression var mer effektivt, vid 

sex och 12 månader efter förlossning, jämfört med traditionell barnhälsovård.  

I en randomiserad studie gjord av Tezel och Gözüm (2005) jämförde forskarna behandling 

med traditionell sjuksköterskeomvårdnad (n-30), vid postpartum depression, med 

gruppstöd med fokus på problemhantering (n-32). Kvinnorna skattade sina depressiva 

symptom både före och efter interventionen i båda grupperna. Resultatet visade att båda 

behandlingsformerna var effektiva och det fanns inte någon signifikant skillnad mellan 

behandlingsformerna.  

 

Även kvinnorna i Letourneau et al. (2007) studie upplevde att gruppsamtal tillsammans 

med andra kvinnor med postpartum depression kunde ge dem stöd. Att tillsammans i grupp 

med andra mammor i samma situation dela upplevelser och frågor i deras kamp mot 

depressionen var bra. Också en pappa i studien av Feley et.al (2015) beskrev stödsamtal i 

grupp som ett bra alternativ. Att prata med personer i samma situation kunde ge ett bra 

stöd i den egna situationen. Han efterfrågade även stödgrupper i form av chatforum på 

internet. I studien av Shakespeare, Blake och Garcia (2006) som handlar om kvinnors 

upplevelse av stödsamtal i primärvården vid postpartum depression, beskriver kvinnorna 

att stödsamtal upplevdes mer acceptabelt i jämförelse med behandling med antidepressiva 

läkemedel. Kvinnorna upplevde att stödsamtal var ett bra alternativ som behandlingsmetod 

om de själva hade accepterat att de led av en postpartum depression. Även Feely et al. 

(2015) kom fram till att mammorna i deras studie ansåg att endast medicinering med 

antidepressiva läkemedel inte kunde ses som en lösning för mammor med postpartum 

depression. Deltagarna i studien ansåg att medicin bara var en del av vården och skulle 

användas tillsammans med andra alternativ så som stödsamtal. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en litteraturstudie för att undersöka tidigare forskning i det 

aktuella området. Varför denna metod valdes till arbetet var för att det gjorts mycket 

forskning tidigare på området och för att en litteraturstudie kunde ge nya infallsvinklar på 

de sätt sjuksköterskor kan hjälpa och stötta de kvinnor och deras anhöriga som drabbats av 

postpartum depression. Då syftet var att belysa sjuksköterskors stöd till kvinnor med 

postpartum depression och deras familjer, hade en kvantitativ studie eller en kvalitativ 

studie kunnat göras för att undersöka sjuksköterskor syn på den stödjande rollen till en 

kvinna med postpartum depression, men då hade vi inte fått kunskap kvinnornas och 

familjernas syn på stödet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är litteraturstudie vid 

examenarbete, på grundnivå, en vanlig metod och inom hälso- och sjukvård är det en bra 

metod då den inte stör verksamheten. Författarnas åsikt är att även andra metoder kan 

användas inom hälso-och sjukvården till exempel intervjuer eller enkäter av vårdpersonal. 

Men att genomföra djupintervjuer med kvinnor med postpartum depression kräver kunskap 

i ämnet och kanske inte, menar vi, är lämpligt för ett examensarbete på grundnivå.  
 
Inför arbetet så utfördes en sökning i Cochrane database of systematic reviews för att se 

om en systematisk litteraturstudie var gjord på detta ämne. Vid sökningen användes 

sökorden postpartum depression, social support. Författarna fann en artikel av Ray och 

Hodnett (2001) med titeln “cargiver support for postpartum depression” denna review hade 

dock dragits tillbaka för att den ansågs vara för gammal. Författarna anser därför att en ny 

forskning på detta ämne behövs. 
 

Då författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att söka artiklar har Södersjukhusets 

bibliotekarier gett gott stöd och vägledning i artikelsökning. Då kunskapen om att söka 

artiklar i databaser ökade så blev sökträffarna mer adekvata för vårt syfte. Sökningarna vid 

första tillfället i december 2015 resulterade i 108 träffar och efter att ha läst 53 abstrakt 

kunde endast tre artiklar användas. I januari 2016 så var träfflistorna snävare och tio 

artiklar hittades vid sökning, varav tre artiklar kunde användes. Vid sökning av artiklar 

noterades datum och sökord, söksträngar sparades. Totalt antal träffar blev 210, av dessa 

lästes 121 abstrakt för att välja ut 15 artiklar till studien.  
 

Vid dataanalysen använde sig författarna av de aktuella artiklar utskrivna i pappersform 

och teman färgmarkerades i artiklarnas resultat utifrån studiens syfte. Artiklarna lästes 

igenom flera gånger för att identifiera fynden i studiernas resultat vilket rekommenderas 

enligt Forsberg och Wengström (2008). Det fanns en svårighet att renodla de teman i 

resultatet, då flera teman ofta gick i varandra, trots detta upplever vi att tematiseringen 

tydliggjordes genom att vi fokuserade på vårt syfte. Stödsamtal är till exempel 

återkommande i tre olika teman i resultatet. En god relation behövs för att genomföra ett 

stödsamtal med god kvalitet, mammornas upplevelse av stödsamtal utförda av 

sjuksköterskor och att stödsamtalet sågs av mammorna som ett bra behandlingsalternativ. 
 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets granskningsmall som är modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) se 

Bilaga 3. Tolv kvalitativa och tre kvantitativa studier inkluderades i studien.  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderas i en litteraturstudie om omvårdnad.  



      

12 

 

För att stärka det vetenskapliga värdet på ett arbete är det enligt Forsberg och Wengström 

(2008) viktigt att det i de inkluderade artiklarna finns noggranna etiska överväganden. 

Samtliga artiklar i studien har ett etiskt godkännande. 
 

Artiklarna i denna studie har studerat förhållanden i sju länder, Canada, Finland, Japan, 

Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA. Detta gör att det kan skilja på hur 

barnhälsovården är uppbyggd i de olika studierna och också vilket arbetssätt 

sjuksköterskor utgår från. Det som framkommit har en viss likhet med svenska 

förhållanden utifrån uppföljning av barnet och hembesök hos familjerna. Dock ses 

skillnader, i Japan till exempel utgörs den traditionella barnhälsovården av ett hembesök av 

barnmorska eller sjuksköterska efter förlossningen, för att följas upp med ett 

mottagningsbesök fyra veckor senare på barnavårdscentralen. Barnhälsovården i Finland 

däremot gör besök en gång i månaden tills barnet är sex månader, därefter planeras 

besöken ungefär ett per år. Ett annat problem är att synen på psykisk ohälsa, och 

konsekvenserna därav, ter sig olika i olika länder. Enligt Nakane et al. (2005) så är en 

förklaring till depression, i Japan, att personen har en nervös läggning alternativt en 

svaghet i den personliga karaktären. Detta gör att en depressionsdiagnos i Japan innebär ett 

större stigma än i många västerländska kulturer och att personen som lider av en 

depression därför drar sig för att söka hjälp, både hos närstående och/eller från sjukvården. 
 

I detta arbete har vi valt att definiera stödsamtal som behandling. Detta är en fråga 

författarna diskuterat ingående. Behandling ses av stora delar av sjukvården som 

farmakologisk behandling. Enligt Socialstyrelsens termbank (u.å.) definieras behandling 

som något som syftar till att förebygga, förbättra eller bevara den enskildes hälsa. Som 

exempel ges farmakologisk behandling samt aktivitets- och funktionsbehandling. 

Stödsamtal tas dock upp som en psykosocial och psykologisk behandling genom till 

exempel fristående behandling via krissamtal och stödsamtal. Den ena författaren arbetar 

som barnmorska på förlossningen och ser stöd som en omvårdnadsåtgärd. Enligt Berg och 

Lundgren (2010) är stöd till en födande kvinna en viktig aspekt för en positiv 

förlossningsupplevelse. Författare nummer två har sin erfarenhet från socialpsykiatrisk 

verksamhet och det är där självklart att se stödsamtal som en del i behandlingen utifrån att 

hjälpa patienten med alla ingående delar av hens livssituation. Detta är något som 

understryks av Topor et al. (2006). 
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors stöd till kvinnor med postpartum 

depression och deras familjer. Resultatdiskussionen fokuserar på tre rubriker, stöd av 

sjuksköterskor, familjeperspektivet och sjuksköterskans attityd. 
 

Stöd av sjuksköterskor 

Att ge stöd till patienter är en viktig sjuksköterskeuppgift och informativt stöd ger en trygg 

patient, enligt Socialstyrelsen (2015). Bekräftande stöd till en kvinna som drabbats av en 

postpartum depression stärker henne och ger henne en möjlighet att växa i sin roll som 

förälder enligt Letourneau et al. (2007). Stödet sjuksköterskan ger ska vara utifrån vilket 

stöd patienten efterfrågar, inte det stödet som sjuksköterskan tycker att patienten ska ha 

(Boath et al., 2013; Feeley et al., 2015; Friberg & Edhborg, 2014; Letourneau et al., 2007; 

Letourneau et al., 2012; Tammentie et al., 2009; Turner et al., 2009). 
 

Det som var ett genomgående tema i studierna av Boath et al. (2013)  Feeley et al. (2015) 

Letourneau et al. (2007) Letourneau et al. (2012) var att föräldrarna efterfrågade 

information, både vad gällde utformningen och tillgängligheten på den information som 

fanns. Med den yngre generationen kommer också ett annat förhållningssätt, information 

söks via nätet. Ett problem som då kan uppstå är att informationen inte alltid är 

vederhäftig. Detta kan då leda till onödig oro (Plantin & Danebak 2009). Enligt författarna 

är det viktigt för sjuksköterskor att vara väl informerad angående den information som 

finns att tillgå, för att kunna vägleda föräldrar angående vilka websidor som är tillförlitliga. 

Detta gällande officiell information, till exempel via sjukvårdens hemsidor, men också den 

informella informationen som kan hittas via till exempel chat-forum och bloggar. Detta 

stöds också av Johanssons (2012) avhandling, som visar att internet, den blivande 

mamman och barnmorskan på mödravårdscentralen var de vanligaste källorna som den 

blivande pappan använde för att inhämta information. Vidare menar hon att Hälso-och 

sjukvårdspersonal bör vara medvetna om vilken information som finns på internet, för att 

kunna möta föräldrarnas frågor. Enligt Plantin och Danebak (2009) kan en 

webbplats också fungera som ett socialt stöd när det är långt till den egna familjen eller att 

tidspressen gör att det är svårt att träffas. Ett exempel är familjeliv.se, som är ett chatforum 

med ca 250 000 individuella besökare per vecka. Internet verkar ha tagit över en stor del av 

det stöd som kvinnan förr hade av föräldrar och släkt.  
 

Kontinuiteten mellan familjen och sjuksköterskan är en av de delar som bygger en god 

omvårdnadssituation. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling vid 

depression och ångestsyndrom (2010) framhålls att god kontinuitet under hela 

vårdförloppet var en av de centrala komponenterna i behandlingen. Det kontinuerliga 

stödet av en sjuksköterska leder till att familjen lär känna hen och lättare kan tala om sina 

känslor med hen. En aspekt som framkom i en av studierna var dock att det fanns en rädsla 

av att en alltför långvarig kontakt med patienten kunde leda till att hen “blev beroende” av 

sjuksköterskan och därigenom inte klara av att kunna hantera sin situation utan stödet från 

sjuksköterskan (Chew-Graham et al., 2008). Detta är något som det också ibland finns 

farhågor för bland personal i psykiatrin. Topor och Denhov (2012) tar istället upp att det är 

den långvariga kontakten som hjälper patienten. Att både behandlaren och patienten lär 

känna varandra på ett mer djupgående sätt för att på så sätt få en ökad förståelse för 

varandra. Detta är en mycket viktig faktor för en god psykologisk omvårdnad. 
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Familjeperspektivet 

Allt fokus tenderade att hamna på hur barnet mådde i all kontakt med sjuksköterskan, hen 

genomförde de undersökningar som var obligatoriska för att säkerställa barnets hälsa 

(Boath et al., 2013; Tammentie et al., 2009; Feeley et al., 2015) ). Föräldrarna upplevde det 

som olämpligt att tala om hur de själva mådde (Turner et al., 2010). Att inte fråga 

mamman och pappan om hur de mådde gjorde att de kände att de inte fick tillräckligt stöd. 

Vidare går det att se att pappornas roll i vården av barnet inte uppmärksammades utan att 

sköterskan gärna fokuserade på mammans roll i förhållande till barnet. Sköterskan på 

barnavårdscentralen vänder sig huvudsakligen till mamman för information trots att 

pappan kanske var den som för tillfället var den som var hemma på heltid med barnet 

(Tammentie et al., 2009). Författarnas reflektion, över bristen på familjestöd, är att det kan 

späda på den pressade situation som många nyblivna föräldrar redan lever under. Det 

familjecentrerade perspektivet, där sjuksköterskor tar vara på både mammans och 

partnerns resurser för att stödja hela familjen, bör därför beredas större plats i 

omvårdnaden. Vården fokuserar idag på den familjerelaterade omvårdnaden, där man ser 

mamman som patient och endast tar in partnern som stöd till mamman. Detta finns det stöd 

för i Vårdanalys (2012) som tar upp behovet av en vidareutveckling av arbetet med att 

involvera familj och närstående i vård och behandling av patienter inom psykiatrin. De 

uppmärksammar också behovet av ett utökat arbete med att involvera partnern i vården 

kring den gravida kvinnan. Detta är enligt författarna av stor vikt i synnerhet vid en 

postpartum depression. 
 

Betydelsen av sjuksköterskors attityd i relationen påverkar stödet 

Det står i den etiska koden framtagen av Svensk sjuksköterskeförening (2014) att 

sjuksköterskan utifrån ett professionellt synsätt ska arbeta respektfullt, vara lyhörd, visa 

medkänsla, vara trovärdig och respektera patientens integritet.  

Det framkommer av föräldrarna i en av studierna att de önskade att sjuksköterskan ska vara 

respektfull och visa förståelse (Letourneau et al., 2012). Författarnas reflektion är att 

familjen vet vilket stöd de vill ha, sjuksköterskan tror att hon ger det stöd familjen vill ha 

medan familjens upplevelse är att de saknar det som sjuksköterskan tror hon ger. Genom 

sin attityd kan sjuksköterskan få kvinnan att känna sig förminskad genom att inte ta 

kvinnans besvär och farhågor på allvar (Letourneau et al., 2007; Friberg et al., 2014). Om 

familjen inte känner tillit till sin sjuksköterska är det viktigt att kunna diskutera 

möjligheten att avsluta kontakten och i stället låta någon annan sköterska ta över eller att 

patienten själv får välja den sjuksköterska man går till. Det kan vara så enkelt som att 

personkemin inte stämmer, antingen hos behandlande sjuksköterska eller familjen, eller 

hos båda (Tammite et al., 2013). Enligt Socialstyrelsen (2014) bygger den moderna 

barnhälsovården på relationen mellan barnet, familjen och sjuksköterskan, arbetet skiftar 

från kontroll och övervakning till ett partnerskap mellan sjuksköterskan och familjen. 
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Slutsats  
 

För att föräldrarna ska kunna ta emot stöd är det viktigt att mammorna känner sig 

trygga i sin relation med sjuksköterskan. Vården präglas av ett respektfullt 

partnerskap, med kontinuitet, mellan sjuksköterskan och familjen. Sjuksköterskan 

bör ge stöd utifrån hela familjens behov. En av uppgifterna som sjuksköterskor har, 

är att ge informativt stöd om tidiga symptom och tips på hantering av en postpartum 

depression. Detta kan vara avgörande för hur familjen kommer att klara av sin 

situation. Stödsamtal visade sig vara en mycket effektiv behandlingsform och 

uppfattades, av mammorna, som en mer acceptabel behandling än medicinering. 
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Bilaga 1 

THE EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (TRANSLATION – SWEDISH)  
 

Hur mår Du?  

 

Eftersom Du nyligen fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. Var snäll och stryk 

under det svar, som bäst stämmer överens med hur Du känt Dig under de sista 7 

dagarna, inte bara hur Du mår idag.  

 

Här är ett exempel, som redan är ifyllt:  

Jag har känt mig lycklig:  

Ja, hela tiden 

Ja, för det mesta  

Nej, inte särskilt ofta  

Nej, inte alls  
 

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

Var snäll och fyll i de andra frågorna på samma sätt:  

 
UNDER DE SENASTE 7 DAGARNA  

 

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

 

Lika bra som vanligt  

Nästan lika bra som vanligt  

Mycket mindre än vanligt  

Inte alls  
 

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

 

Lika mycket som vanligt  

Något mindre än vanligt  

Mycket mindre än vanligt  

Inte alls  
 

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

 

Ja, för det mesta  

Ja, ibland 

Nej, inte så ofta  

Nej, aldrig  
 

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

 

Nej, inte alls  

Nej, knappast alls  

Ja, ibland 

Ja, mycket ofta  
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5. Jag har känt mig skrämd eller panikslagen utan speciell anledning:  

 

Ja, mycket ofta  

Ja, ibland 

Nej, ganska sällan  

Nej, inte alls  
 

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

 

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

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

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

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

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

 

Ja, mesta tiden  

Ja, ibland  

Nej, sällan  

Nej, aldrig  
 

8. Jag har känt mig ledsen och nere:  

 

Ja, för det mesta  

Ja, rätt ofta  

Nej, sällan  

Nej, aldrig  
 

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

 

Ja, nästan jämt  

Ja, ganska ofta  

Bara någon gång  

Nej, aldrig  
 

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

 

Ja, rätt så ofta  

Ibland  

Nästan aldrig  

Aldrig  

© The Royal College of Psychiatrists 1987. Cox, J.L., Holden, J.M., & Sagovsky, R. (1987). 

Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression 
Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786. 
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         Bilaga 2 

Författare                    

År                           

Land  

Titel Syfte Metod Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Boath, 

Henshaw, 

Brandley 

2013 

Storbritannien 

 

Meeting the 

chalenges of teenage 

mothers with 

postpartum 

depression: 

overcoming stigma 

through support. 

Studien syftade till att 

undersöka erfarenheter 

av postpartum 

depression hos 

tonårsmödrar, deras 

behov av, och 

möjligheter till stöd och 

utbildningen given av 

bvc-sköterskor. 

Intervjuer genomfördes med 

femton förstföderskor i åldern 

16-19 år. Alla boende i Stoke 

on Trent i Storbritannien, med 

ett barn under ett år, och som 

blivit diagnostiserade med 

postpartum depression. 

n=15 Undersökningens resultat visade på brister i 

information angående postpartum depression, men 

också på verklig och upplevd stigmatisering och 

brist på, både socialt och professionellt, stöd. Flera 

av mödrarna tog upp vikten av den positiva 

relationen till sin BVC-sköterska som ett sätt bygga 

hållbara relationer. Dock hade inte alla så goda 

erfarenheter, flera uppgav att de inte visste vem 

deras BVC-sköterska var och att mötet på 

barnavårdscentralen fokuserades på barnet.  

K I 

Chew-

Graham, 

Chamberlain, 

Turner, 

Folkes, 

Caulfield, 

Sharp 

2008 

Storbritannien 

GPs' and health 

visitors' views on 

the diagnosis and 

management of 

postnatal 

depression: a 

qualitative study. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

allmänläkares och 

BVC-sköterskors syn 

på diagnosen 

postpartum depression, 

och dess behandling. 

Studien är gjord som en 

kvalitativ studie med 

djupintervjuer av 19 

allmänläkare och 14 BVC-

sköterskor.  

n=33 BVC-sköterskorna och allmänläkarna i studien  

beskrev för och nackdelar med en 

långsiktigt behandlingsarbete med kvinnor som  

drabbats av postpartum depression.  

K II 

Feeley,      

Bell,    

Hayton, 

Zelkowiyz, 

Carrier 

Care for Postpartum 

Depression: What 

Do Women and 

Their Partners 

Prefer? 

Syftet var att få en 

förståelse för vilka 

preferenser, gällande 

vården, mammor och 

deras partner hade, 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

av 30 par, varav 19 par hade 

accepterat en psykisk 

hälsoundersökning och 11 par 

n=30 Det framkom att de som genomgick en screening för  
psykiska besvär, efterfrågade mer kontakt med  
vårdpersonal, och de som avböjt screeningen  
föredrog det mer informella stödet från familj och  
vänner. De efterfrågade mer detaljerad och  

K I 
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2015 

Canada  

utifrån en jämförelse 

mellan de som 

accepterade att få en 

psykisk 

hälsoundersökning och 

de som inte gjorde det 

hade avböjt. Intervjuerna 

utfördes i familjens hem.  

Mammorna och deras partner 

intervjuades separat 

lättillgänglig information om postpartumdepression. 

Stödsamtal i grupp är ett bra alternativ till behandling.  

 

Friberg, 

Edhborg.  

2014 

Sverige 

Att bli mamma i 

skuggan av 

postpartum 

depression- 

transitionsteoretiskt 

perspektiv.  

Syftet var att belysa 

övergången till 

föräldraskapet hos 

kvinnor med symtom 

på postpartum 

depression 2-3 månader 

efter förlossning. 

Tjugotvå kvinnor med 

symtom på 

postpartumdepression enligt 

EPDS, intervjuades i hemmet 

2-4 månader efter förlossning. 

n=22 

 

I resultatet framkom att kvinnorna upplevde att de 

inte fått det stöd av vårdpersonal som de behövde av 

under vårdtiden efter förlossning. 

 

K III 

Letourneau, 

Duffett-Leger, 

Stewart, 

Hegadoren, 

Dennis, 

Rinaldi, 

Stoppard 

2007 

Canada 

Canadian mothers' 

perceived support 

needs during 

postpartum 

depression. 

Syftet var att bedöma 

behovet av stöd, 

resurser till stöd, hinder 

för stöd och preferenser 

om stöd för kvinnor 

med 

förlossningsdepression. 

 

Denna multisite, explorativa, 

deskriptiva studie 

genomfördes i två delstater i 

Canada och kvinnorna, som 

hade nått över tio poäng på 

EPDS, deltog både i en 

individuell intervju i hemmet 

eller på universitetet samt i en 

gruppintervju på universitetet. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, för att sedan 

kodas. 

n=41  

n=11 

Kvinnorna beskrev olika typer av stöd som är av vikt 

för nyblivna mammor. Samt vilka personer som  

är viktiga i stödet runt kvinnan med postpartum  

depression. Kvinnorna upplevde att deras symptom  

inte togs på allvar. Stöd i enskilt möte att föredra när 

en förlossningsdepression diagnostiserats.  

Stödgrupper bör finnas tillgängliga när mammorna  

börjar må bättre och kan interagera sig med  

andra mammor i en grupp. För kvinnorna var  

kontinuiteten i kontakten med sjuksköterskan viktig. 

K I 

 

Letourneau, 

Tryphonopoul

os,       

Duffert-Leger, 

Stewart, 

Benzies, 

Dennis, 

Joschko 

Support intervention 

needs and 

preferences of 

fathers affected by 

postpartum 

depression. 

Syftet är att beskriva 

behovet av stöd och 

även vilken typ av stöd 

som föredras av fäder 

då kvinnan drabbats av 

postpartum depression. 

I denna studie används en 

kvalitativ metod. Telefon 

intervjuer genomfördes 

mellan 2009-2011 med totalt 

fyrtio fäder vars fru har 

diagnosen 

postpartumdepression. 

n=40 I resultatet beskriver fäderna om att de önskar stöd 

både från sjukvårdspersonal, vänner och familjen. 

De tar också upp vilka olika typer av stöd som 

föredras och vikten om information om postpartum 

depression. Papporna beskriver att sjuksköterskor 

behöver en större förståelse för postpartum 

depression och hur det påverkar hela familjen. 

K II 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293644
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2011 

Canada 

Morell,  

Slade, 

Warner, 

Paley,   

Dixton 

Walters, 

Brugha, 

Barkham, 

Parry,  

Nicholl 

2008 

Storbritannien 

Clinical 

effectiveness of 

health visitor 

training in 

psychologically 

informed 

approaches for 

depression in 

postnatal women 

pragmatic cluster 

randomised trial in 

primary care. 

Studiens syfte var att 

utvärdera fördelarna 

hos två olika former av 

samtalsstöd utförda av 

bvc-sköterskor som 

blivit utbildade i att 

identifiera postpartum 

depression, samt 

utbildning i, antingen, 

samtalsstöd enligt 

kognitiv beteende terapi 

eller samtal enligt 

personcentrerade 

principer. 

Studien var en randomiserad 

kontrollerad studie i grupp 

gjord på 101 vårdcentraler i 

29 primärvårdsförvaltningar. 

n=595 

(177) 

Resultatet påvisade ingen skillnad på samtalsstöd 

enligt kognitiv beteendeterapi och personbaserat 

samtalsstöd, dock visade det sig att det var kliniskt 

effektivt att utbilda BVC-sköterskor i 

symtomidentifiering samt att dessa kunde ge 

psykologiskt samtalsstöd. Detta var mer effektivt 

efter sex och tolv månaders uppföljning efter 

förlossning, jämfört med sedvanlig vård. 

CCT I 

Segre, 

O’Hara, 

Arndt,     

Beck 

2010 

USA 

 

Screening and 

counseling for 

postpartum 

depression by 

nurses: the women's 

views. 

Syftet är att utvärdera 

ett vårdprogram som 

används i 

Storbritannien, där 

sjuksköterskor screenar 

kvinnor för 

förlossningsdepression 

och där efter ger 

rådgivning till de 

kvinnor som 

konstateras ha 

postpartumdepression  

Kvantitativ studie. Detta är en 

deskriptiv statistisk 

undersökning av två olika 

grupper, där första gruppen är 

övervägande vita, gifta, 

nyblivna mammor med 

relativt hög inkomst och den 

andra gruppen är unga 

nyblivna mammor med olika 

etnisk bakgrund och låg 

inkomst. Kvinnorna besvarade 

en enkät med en fyrgradig 

Likertskala (från instämmer 

helt, till instämmer inte alls) 

som bedömer kvinnans 

uppfattning då sjuksköterskan 

utför screening och ger råd 

n=958 

(267) 

n=433 

(308)  

En överväldigande majoritet av kvinnorna i båda 

undersökningsgrupperna upplevde att det är  
acceptabelt att det är sjuksköterskan som utför  
screening och ger vederbörlig rådgivning vid  
postpartum depression. Kvinnor med högre inkomst  
är mer positiva till att få råd om psykisk hälsa av  
sjuksköterskor än kvinnor med lägre inkomst. 

P II 
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om postpartumdepression. 

Svarsfrekvensen i de olika 

grupperna varierade, i gupp 

ett var svarsfrekvensen 72 

procent och i grupp två var 

svarsfrekvensen 30 procent. 

Shakespeare, 

Blake,   

Garcia 

2006 

Storbritannien 

How do women 

with postnatal 

depression 

experience listening 

visits in primary 

care? A qualitative 

interview study 

Syftet var att utforska 

erfarenheter hos 

kvinnor som fått 

samtalskontakt i 

hemmet vid postpartum 

depression. 

Studien var en kvalitativ 

intervjustudie av 39 utvalda 

kvinnor med en blandning av 

emotionella svårigheter efter 

barnafödande, såväl som 

varierade erfarenheter av 

EPDS och samtalskontakt av 

bvc i hemmet. 

n=39 Det framkom att hos de 16 kvinnor i 

undersökningen, som fått samtalsstöd i hemmet, att 

de faktorer som gjorde samtalsterapin till en positiv 

upplevelse var att de hade accepterat diagnosen och 

att de upplevde att de hade en bra relation med 

BVC-sköterskan. De hade även blivit erbjudna olika 

alternativ för behandling för sin depression samt att 

samtalsprocessen var tydlig men också flexibel 

K II 

Slade, 

Morrell, 

Rigby, 

Ricci, 

Spittlehouse, 

Brugha 

 

2010 

 

Storbritannien 

Postnatal women’s 

experiences of 

managment of 

depressive 

symptoms: a 

qualitative study 

Studiens syfte var att 

göra en integrerad 

djupanalys av kvinnor 

med postpartum 

depression utifrån 

identifiering och 

hanteringen av 

symtomen vid en 

postpartum depression, 

samt erbjudandet och 

acceptansen av stöd 

från bvc-sköterskan.  

Studien är en kvalitativ studie 

av 30 kvinnor med ett EPDS-

värde ≥18. Deltagarna 

medverkade i en intervju med 

semistrukturerade frågor. Alla 

deltagarna hade tidigare ingått 

i en större studie, PoNDER, 

som är den hittills största 

studien av kvinnor med 

postpartum depression.   

n=39 

(9) 

Det framkom att de kvinnor som accepterade terapi-

samtal upplevde det som något positivt, en effektiv 

och optimal vård. Kvinnorna var inte helt 

införstådda med BVC-sköterskans roll i stödet till 

dem. Personligheten hos BVC-sköterskan var det 

som avgjorde om kvinnorna sökte hjälp och 

accepterade terapisamtalen. 

K II 

Tamaki 

2008  

Japan 

Effectiveness of 

home visits by 

mental health nurses 

for Japanese women 

with post-partum 

depression 

Syftet med studien var 

att utvärdera effekten 

av hembesök av 

sjuksköterskor med 

inriktning att främja 

psykisk hälsa för 

Japanska kvinnor med 

Arton kvinnor uppfyllde 

kriterierna i denna 

interventionsstudie och 

randomiserades till en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

n=18  

(16)                           

Kvinnorna i studien blev signifikant förbättrade i sin 

depression över tid, och beskrev hembesöken som 

positiva. Dock framkom inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan grupperna.  

 

K I 
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postpartumdepression. hembesök en gång i veckan i 

fyra veckor av en 

sjuksköterska med inriktning 

att främja psykisk hälsa 

medan deltagarna i 

kontrollgruppen fick vanlig 

vård.  

Tammentie, 

Paavilainen, 

Tarkka, 

Astedt-Kurki 

2009 

Finland 

Families' 

experiences of 

interaction with the 

public health nurse 

at the child health 

clinic in connection 

with mother's post-

natal depression. 

Syftet med studien var 

att utarbeta en teori för 

interaktionen mellan 

barnsjuksköterskan på 

barnavårdscentralen 

och familjen där 

mamman drabbats av 

en postpartum 

depression, ur familjens 

perspektiv. 

Intervjuer gjordes med nio 

familjer, nio mammor och 

fem pappor, där mamman 

uppvisat symtom på 

postpartum depression. Dessa 

analyserades sedan genom 

jämförande analys enligt 

grounded theory. 

n=9 Det framkom att förtroendet påverkade interaktionen 

mellan sjuksköterskan vid barnavårdscentralen och 

familjen, det var en brist på kontinuitet i relationen, 

en önskan om att vara jämbördiga i relationen, vilja 

att bli behandlade som individer samt att 

sjuksköterskan inte såg till hela familjen utan bara 

till barnet och mamman. 

K I 

Tammentie, 

Paavilainen, 

Åstedt-Kurki, 

Tarkka 

2013 

Finland 

Public health nurses 

in Finland help to 

prevent postnatal 

depression. 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor, på 

barnavårdscentraler, 

interagerar med 

familjer där kvinnan 

riskerar att drabbas av 

postpartum depression 

Bandinspelade intervjuer med 

fjorton BVC-sköterskor på 

olika bvc-mottagningar i 

Finland. 

n=14 De intervjuade sjuksköterskorna tog upp vikten av 

dialogen med familjen, stödet och information till 

familjen, förhållandet mellan sjuksköterskan och 

familjen samt att sjuksköterskan agerade 

professionellt. 

K II 

Tezel,   

Götüm 

2005 

Turkiet 

Comparison of 

effects of nursing 

care to problem 

solving training on 

levels of depressive 

symptoms in post 

partum women. 

Syftet med denna studie 

var att jämföra effekten 

av omvårdnadsåtgärder 

med effekten av 

strategier för 

problemlösning hos 

kvinnor med depressiva 

Denna studie var en 

kontrollerad semi 

experimentell modell som 

består av 62 kvinnor med 

symtom på postpartum 

depression Deltagarna 

rekryterades över en period på 

9 månader. Kvinnorna 

n=62 Resultatet visar att omvårdnaden var effektiv för 

kvinnor med depressiva symtom (McNemar testet,  

p <0,001), men även strategier för problemlösning 

var effektivt (McNemar test, p <0,05). När effekten 

av omvårdnad och strategier för problemlösning 

jämfördes konstaterades det att omvårdnaden var 

effektivare som behandlings metod än strategier för 

CCT II  
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symptom postpartum. 

 

randomiserades till en av två 

grupper. Kvinnor i 

vårdgruppen (medelålder = 

21, 33,3% förstföderskor) 

gavs omvårdnad för sina 

depressiva symtom, medan 

kvinnor som deltog i 

träningsgruppen (medelålder 

= 25, 33,9% förstföderskor) 

undervisades i 

problemlösning. 

problemlösning. 

Turner, 

Chew-

Graham, 

Folkes,    

Sharp 

2009 

Storbritannien 

Women's 

experiences of 

health visitor 

delivered listening 

visits as a treatment 

for postnatal 

depression: a 

qualitative study 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse av 

samtalskontakt, genom 

hembesök av 

sjuksköterskor speciellt 

utbildade för detta 

uppdrag, som ett sätt att 

behandla postpartum 

depression. 

 

Studien är en kvalitativ studie 

bestående av djupintervjuer, 

med öppna frågor, med 22 

kvinnor som fått 

samtalskontakt i hemmet som 

behandling för sin postpartum 

depression. 

n=22 Alla kvinnor i studien upplevde att relationen till 

sjuksköterskan som var delaktig i forskningsstudien, 

var fördelaktig i jämförelse  

med sköterskan från barnavårdscentralen, då man  

kände en ökad trygghet då forskningssjuksköterskan  

var frikopplad från barnavårdscentralen och hade tid 

att fokusera på kvinnans psykiska hälsa.  

Samtalskontakten var till hjälp att hantera kvinnornas 

symptom av postpartum depression. Dock  

efterfrågade flera av deltagarna fler besök för att  

kunna hantera sina besvär.  

 

K III 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 
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Bilaga 3 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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journalhandlingar.  av protokoll, material och 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 (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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