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Psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress 
hos gravida kvinnor i Västerbotten 

Maja Lind och Disa Wahlström 

Nedsatt psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress innebär en risk för 
påfrestning på den gravida kvinnan samt kan påverka barnets utveckling negativt. Om 
det finns ett samband mellan nedsatt psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad 
stress är dock mindre känt. Syftet med denna uppsats var att undersöka psykiskt 
välbefinnande och graviditetsrelaterad stress hos gravida kvinnor (medelålder = 30.9 år 
[range 19-43]) i Västerbotten, samt hur dessa tillstånd hör samman med varandra och 
med ett urval relevanta bakgrundsfaktorer. Enkäter besvarades av 448 kvinnor från 
graviditetsvecka 24 inom ramen för ett större forskningsprojekt (Northpop). Resultatet 
visade en hög prevalens av nedsatt psykiskt välbefinnande (27.9%) och att tillståndet kan 
höra samman med förhöjd graviditetsrelaterad stress samt med bakgrundsfaktorer som 
ålder, utbildning och sysselsättning. Den graviditetsrelaterade stressen gällde främst oro 
över barnets hälsa, missfall och/eller förlossningskomplikationer, samt ekonomi 
och/eller studie-/arbetssituation. Låg ålder visades ha ett samband med nedsatt psykiskt 
välbefinnande och ökad graviditetsrelaterad stress och låg utbildning hade ett samband 
med nedsatt psykiskt välbefinnande. Även sjukskrivna och studerande kvinnor verkade 
ha en högre risk att drabbas av nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad 
graviditetsrelaterad stress. Denna kunskap kan vara av betydelse för utformande av 
preventiva insatser samt för vägledning i mötet med gravida kvinnor inom 
mödrahälsovården. 

Impaired psychological well-being and pregnancy-related stress poses a risk of strain on 
the pregnant woman and may adversely affect the child's development. Less is known, 
however, if there is a connection between psychological well-being and pregnancy-related 
stress. The aim of this paper was to investigate psychological well-being and pregnancy-
related stress in pregnant women (mean age = 30.9 years [range 19-43]) in Västerbotten, 
and how these states are related to each other and with a selection of relevant 
background factors. Surveys were answered by 448 women from pregnancy week 24 
within the framework of a larger research project (Northpop). The results showed a high 
prevalence of impaired psychological well-being (27.9%) and that this state may be 
associated with increased pregnancy-related stress as well as background factors such as 
age, education and occupation. The pregnancy-related stress was primarily concerned 
with the child's health, miscarriage and/or complications during delivery, as well as 
economy and/or study/work situation. Low age was shown to be associated with 
impaired psychological well-being and increased pregnancy-related stress and lower 
education was associated with impaired psychological well-being. Women on sick leave 
and women who were students also seemed to have a higher risk of impaired 
psychological well-being and increased pregnancy-related stress. This knowledge may be 
of importance for formulating preventive interventions and for guidance in the encounter 
with pregnant women in maternity care. 

Graviditetstiden har, till skillnad från tiden som nybliven mamma, tidigare setts som ett “välsignat” 
tillstånd - relativt fritt från psykiska problem. Nyare forskning visar dock att psykisk ohälsa även 
förekommer under graviditeten. Oftast är denna typ av psykisk ohälsa underskattad och outredd samt 
därför både underdiagnostiserad och underbehandlad (Apter, Devouche & Gratier, 2011). Vad gäller 
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forskning på stress under graviditeten så har den kritiserats för att inte fokusera mer på stressorer 
som är specifikt graviditetsrelaterade (Da Costa, Larouche, Dritsa & Brender, 1999). Både psykisk 
ohälsa och stress under graviditeten har visats ha samband med förlossningsutfall samt barnets 
mående och utveckling (Da Costa et al., 1999; Liu, Cnattingius, Bergström, Östberg & Hjern, 2016; 
Lupien, McEwen, Gunnar & Heim, 2009). Långvariga negativa konsekvenser för både kvinnan och 
barnet till följd av psykisk ohälsa och stress under graviditeten kan orsaka ökade vårdkostnader för 
samhället. Ökad kunskap kring dessa tillstånd är därmed av stor vikt för utformande av preventiva 
insatser.    

Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term för psykiska besvär och sjukdomar (bland 
annat depression och ångest) utan vedertagen definition (Socialstyrelsen, 2014). I denna uppsats 
används därmed begreppen psykisk ohälsa, depressiva tillstånd och nedsatt psykiskt välbefinnande 
som motsvarande. Denna studie har även utgått från Socialstyrelsens (2003) definition att “stress är 
organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för 
att hantera dessa”. Vad gäller just graviditetsrelaterad stress så finns det ingen vedertagen definition 
men i denna uppsats avsågs reaktionen på obalans mellan belastningar specifikt kopplat till 
graviditeten och de resurser kvinnan har för att hantera dessa.  

Psykiskt välbefinnande  

Olika typer av depressiva tillstånd är relativt vanligt förekommande under graviditeten och har 
generellt samma uttryck som depressiva tillstånd hos en person som inte väntar barn (Nylen, 
Williamson, O’Hara, Watson & Engeldinger, 2013). En översiktsstudie av prevalensen gällande 
depression hos gravida kvinnor i utvecklade länder (28 studier) visade att 18.4% varit deprimerade 
under tiden de var gravida och att 12.7% gått igenom en episod av allvarlig depression, studien kunde 
dock inte visa om depression skulle vara vanligare i någon av graviditetens tre trimestrar (Gavin, 
Gaynes, Lohr, Meltzer-Brody, Gartlehner & Swinson, 2005). I en annan studie uppmättes prevalensen 
för nedsatt psykiskt välbefinnande hos kvinnor 1-4 månader in i graviditeten (N = 324) till 24.7% (Van 
Bussel, Spitz & Demyttenaere, 2006). Bland kvinnor i graviditetsvecka 34 (N = 191) har prevalensen 
av nedsatt psykiskt välbefinnande uppmätts till 34.0% (Ip & Martin, 2006).  

I Sverige har forskare rapporterat prevalenser mellan 8.0 och 17.0% för nedstämdhet, depressiva 
symptom eller måttlig depression hos kvinnor mätt vid olika tidpunkter under graviditeten 
(Josefsson, Berg, Nordin & Sydsjö, 2001; Rubertsson, Waldenström & Wickberg, 2003; Wangel, 
Schei, Ryding & Östman, 2012). Enligt Graviditetsregistret (2015) var andelen gravida kvinnor som 
behandlats (medicinskt och/eller psykologiskt) för psykisk ohälsa totalt i Sverige år 2015 6.8%, medan 
motsvarande siffra för Västerbotten var 5.9%. En studie omfattande ett mindre antal (N = 48) gravida 
kvinnor i Umeåregionen har uppmätt att 6.3% upplevde ett lågt psykiskt välbefinnande totalt under 
graviditeten (Hörnström, 2012). Studien fann även att det psykiska välbefinnandet var signifikant 
lägre i första trimestern jämfört med andra och tredje.  

Vad gäller psykisk ohälsa bland kvinnor i Sverige generellt och inte specifikt gravida kvinnor så har 
Folkhälsomyndigheten (2016) funnit att prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande hos kvinnor i 
Riket var 21.0% och i Västerbottens län 22.0% mellan åren 2013 och 2016. Sammanfattningsvis visar 
tidigare forskning att prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande både i Sverige och internationellt 
ligger på en relativt hög nivå men att det även finns en stor variation mellan de rapporterade siffrorna.  

Graviditetsrelaterad stress 

Stress är också något som kan drabba och påverka den gravida kvinnan och kan bero på större 
livshändelser som till exempel skilsmässa eller dödsfall men också på vardagsbekymmer som 
relationella problem, oro över ekonomi eller vardagliga företeelser som att stå i kö (Huizink, Mulder, 
de Medina, Visser & Buitelaar, 2004; Van den Bergh, 1992). Kvinnan kan även drabbas av ytterligare 
stressande faktorer som är relaterade till just graviditeten. Denna graviditetsrelaterade stress kan 
bland annat orsakas av kroppslig och hormonell förändring samt rädsla för att barnet ska dö eller 
rädsla inför förlossningen (Huizink et al., 2004). Särskilt rädsla inför förlossning har visat sig vara en 
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viktig faktor för graviditetsrelaterad stress (Kjærgaard, Wijma, Dykes & Alehagen, 2008). En studie 
visade att de områden kvinnor (N = 1207) var mest stressade/oroade för under sin graviditet var 
barnets hälsa, att få missfall, den uppkommande förlossningen samt ekonomi (Green, Kafetsios, 
Statham & Snowdon, 2003). En liknande, men mindre omfattande (N = 200) svensk studie visade 
samstämmigt att det som gravida kvinnor stressade/oroade sig mest för under graviditeten var 
barnets hälsa och den uppkommande förlossningen, men även oro för att få missfall samt oro över 
ekonomi var relativt vanligt (Georgsson-Öhman, Grunewald & Waldenström, 2003).  

Hörnströms (2012) studie på gravida kvinnor i Umeåregionen uppmätte att 52.1% upplevt måttlig 
eller betydande stress totalt under sin graviditet. Studien fann även att låg ålder och nedsatt psykiskt 
välbefinnande hade ett signifikant samband med mer upplevd graviditetsrelaterad stress samt att de 
mest stressande områdena var barnets hälsa och missfall/förlossningskomplikationer.  

Riskfaktorer 

Kvaliteten på relationen till partner, andra sociala relationer, generell hälsa, tidigare erfarenhet av 
psykisk ohälsa samt olika bakgrundsfaktorer kan utgöra en ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa 
och stress under graviditeten (Fisher, de Mello, Rahman, Tran, Holtona & Holmes, 2012). Fisher och 
kollegor (2012) visade även att risken för att utveckla psykisk ohälsa under graviditeten var större om 
den gravida kvinnan var ung, av religiös minoritet eller ogift. Graviditetsregistret (2015) rapporterar 
att ålder även har betydelse för psykisk ohälsa i Sverige, samt att psykologisk behandling var mest 
vanligt bland gravida kvinnor som var 19 år och yngre jämfört med äldre åldersgrupper.  

En svensk studie (N = 2430) har vidare identifierat åtta riskfaktorer för depression under 
graviditeten hos gravida kvinnor (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson & Rådestad, 2005). De tre 
starkaste riskfaktorerna var om kvinnan upplevt två eller fler stressfulla livshändelser året innan hon 
blev gravid, om hon var arbetslös eller om hon hade ett annat modersmål än svenska. Övriga 
riskfaktorer som identifierades var om kvinnan hade tre eller fler barn, var ensamstående, hade 
grundskola som högsta utbildningsnivå, levde i en småstad eller led av kronisk sjukdom (Rubertsson 
et al., 2005). Hörnström (2012) fann dock inget signifikant samband mellan att vara först-
/omföderska och att uppleva mer nedsatt psykiskt välbefinnande eller graviditetsrelaterad stress. 
Ytterligare en svensk studie (N = 1003) fann ett samband mellan modersmål och psykisk ohälsa hos 
gravida kvinnor, i studien sågs också att kvinnorna med ett annat modersmål än svenska var mer 
troliga att vara yngre, ha färre års utbildning, potentiella ekonomiska problem samt brist på socialt 
stöd (Wangel et al., 2012). Socialstyrelsen (2014) beskriver också att konflikter med partnern, 
bristande socialt stöd samt ekonomisk eller social stress kan göra att den gravida kvinnan reagerar 
med psykiska symptom. Kvinnor med tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa har en större risk att få 
återfall eller bli försämrade under sin graviditet. Det är dubbelt så vanligt att en kvinna som tidigare 
varit deprimerad under sin graviditet lider av depression även under sin nästa graviditet jämfört med 
kvinnor som inte tidigare varit deprimerade (Socialstyrelsen, 2014).  

Riskfaktorerna för att drabbas av stress i generella termer under graviditeten liknar dem som 
associeras med att utveckla psykisk ohälsa (Paarlberg, Vingerhoets, Passchier, Heinen, Dekker & Van 
Geijn, 1996). Låg ålder, låg utbildning och socioekonomisk status, sexuella övergrepp, oönskad 
graviditet, att vara ensamstående samt att vara dåligt förberedd för graviditet och förlossning är några 
exempel. Studien visade även en samvariation mellan psykisk ohälsa och stress då psykiatrisk historia 
och depressiva symptom kan verka stressande i sig (Paarlberg et al., 1996).  

Konsekvenser 

Psykisk ohälsa under graviditeten drabbar inte bara kvinnan utan även barnet i förlängningen. Studier 
har visat att stress, ångest eller depression hos kvinnan under graviditeten har kopplingar till att 
barnet föds med lägre vikt eller mindre i storlek i förhållande till gestationsålder (Liu et al., 2016; 
Lupien et al., 2009). Stress, depression och ångest hos den gravida kvinnan har även kopplats till en 
förhöjd risk för störningar i barnets neurologiska och kognitiva utveckling och ökad risk för 
beteendestörningar som koncentrations- och hyperaktivitetssvårigheter (Lupien et al., 2009; 
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Oberlander, Weinberg, Papsdorf, Grunau, Misri & Devlin, 2008). Denna risk antas vara delvis 
medierad av den påverkan som den gravida kvinnans psykologiska tillstånd har på hypotalamus, 
hypofysen och binjurebarken (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal, HPA-axeln) hos barnet (Oberlander 
et al., 2008).  

Att vara deprimerad under graviditeten är även en stark riskfaktor för att kvinnan senare ska 
utveckla Post Partum Depression (PPD, depressiva episoder som uppkommer 1-4 månader efter 
förlossning) (Chaudron, Hein, Remington, Palta, Allen & Essex, 2001). En studie har påvisat att nära 
hälften av de som upplever depression under graviditeten även upplever depression efter födseln 
(Dietz, Williams, Callaghan, Bachman, Whitlock & Hornbrook, 2007). Det har även påvisats ett 
samband mellan depression under graviditeten och lägre kvalitet på interaktionen mellan mamma och 
barn (Stein, Gath, Bucher, Bond, Day & Cooper, 1991). 

Vad gäller konsekvenser av graviditetsrelaterad stress föreslår vissa studier att stress som är 
specifik för graviditeten bättre predicerar födelseutfall än stress av mer allmän karaktär (DiPietro, 
Ghera, Costigan & Hawkins, 2004; DiPietro, Hilton, Hawkins, Costigan & Pressman, 2002; Huizink et 
al., 2004). Bland annat har det framkommit att graviditetsrelaterad stress kunde predicera 
gestationsålder vid födsel medan generell stress inte kunde det (Roesch, Dunkel-Schetter, Woo & 
Hobel, 2004). I en annan studie framkom det att graviditetsrelaterad stress var associerad med 
förtidig förlossning (Lobel, Cannella, Graham, DeVincent, Schneider & Meyer, 2008).  

Att upptäcka och behandla nedsatt psykiskt välbefinnande hos gravida kvinnor kan leda till 
preventiva och kurativa behandlingar för nyblivna mammor, förbättrad hälsa hos de nyfödda barnen 
och påverkar därför mamma-barn relationen positivt (Apter et al., 2011). I dagsläget är den generella 
förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande hos gravida kvinnor i Sverige relativt otydlig. Endast 
ett fåtal studier har undersökt denna fråga och med varierande resultat. Även vad som kännetecknar 
graviditetsrelaterad stress är förhållandevis oklart och sambandet mellan psykiskt välbefinnande och 
graviditetsrelaterad stress har ännu inte studerats hos ett större antal gravida kvinnor, varken i 
Sverige eller internationellt. Få studier har undersökt huruvida det finns några särskilda faktorer som 
kan ha ett samband med just graviditetsrelaterad stress. Denna uppsats avsåg därför att undersöka 
hur det psykiska välbefinnandet såg ut bland ett större antal gravida kvinnor i Västerbotten. Det var 
även av intresse att undersöka hur psykiskt välbefinnande, graviditetsrelaterad stress och andra 
bakgrundsfaktorer hänger samman med varandra. En ökad kunskap om graviditetsrelaterad stress 
och bakgrundsfaktorer i relation till psykiskt välbefinnande skulle i förlängningen kunna bidra till 
preventiva insatser hos framförallt mödrahälsovården. Då det är bevisat att den gravida kvinnans 
psykologiska tillstånd har betydelse både för henne och hennes barn (Chaudron et al., 2001; Lupien et 
al., 2009; Stein et al., 1991) så skulle preventiva insatser även kunna påverka barnets utveckling 
positivt, till exempel minska risken för förtidig födsel och beteendestörningar hos barnet samt minska 
risken för att kvinnan ska drabbas av PPD efter förlossningen.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress 
bland gravida kvinnor (från graviditetsvecka 24) i Västerbotten samt hur dessa tillstånd hör samman 
med varandra och med bakgrundsfaktorer. Frågeställningarna gällande de gravida kvinnorna var: (1) 
Vad är prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande? (2) Vad kännetecknar graviditetsrelaterad 
stress? (3) Finns det ett samband mellan psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress? (4) 
Finns det ett samband mellan psykiskt välbefinnande och bakgrundsfaktorer? (5) Finns det ett 
samband mellan graviditetsrelaterad stress och bakgrundsfaktorer?  

Metod 

Denna uppsats baserades på data från Northpop som är en forskningsstudie som undersöker risk- och 
friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Forskningsstudien har för avsikt att 
studera blivande föräldrars hälsa och livsstil under graviditeten, samt hur barnet efter att det föds och 
under uppväxten påverkas av läkemedel, kost och miljö. Studien har tre övergripande fokusområden: 
allergi och astma, övervikt och fetma samt beteendeproblem. Studien genomförs av forskare och 
personal vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting (Northpop, 2016).  
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Deltagare 

Data för denna uppsats baserades på enkätsvar från 448 blivande mammor mellan 19 och 43 år (M = 
30.9, SD = 4.4) i Västerbotten. Tabell 1 visar demografisk data för deltagarna. Kvinnorna rekryterades 
i samband med att de gjorde sitt rutinultraljud på specialistmödravårdscentralen i Umeå omkring 
graviditetsvecka 20. När data för uppsatsen plockades ut så var det 50.0% av alla tillfrågade som 
tackat ja till att delta. Vid rekryteringen ska den gravida kvinnan uppfylla följande kriterier för att få 
delta i Northpop; viabel graviditet mellan vecka 14-24, vara minst 18 år gammal, planera att 
stanna/bo i länet under de närmaste åren, planera att föda barnet vid någon av de tre 
förlossningsenheterna i Västerbotten samt vara läskunnig för något av de språk Northpop stödjer 
(Northpop erbjöds vid tillfället för denna studie enbart på svenska) (Northpop, 2016). I denna studie 
delades deltagarna in i två olika grupper för att kunna undersöka skillnader mellan kvinnor med 
psykiskt välbefinnande respektive kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande. Uppdelningen 
baserades på kvinnornas resultat på General Health Questionnaire (GHQ-12, se beskrivning nedan). 

Tabell 1  
Deltagarnas bakgrundsfaktorer på helgruppsnivå samt inom grupperna psykiskt välbefinnande och 
nedsatt psykiskt välbefinnande. 

Variabler Hela 
gruppen  
(N = 448) 
n (%) 

Psykiskt 
välbefinnande  
(n = 323) 
n (%) 

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande  
(n = 125) 
n (%) 

Ålder 
≤19 år 
20-29 år 
30-39 år 
≥40 

 
1 (0.2) 
176 (39.1) 
258 (57.7) 
13 (2.9) 

 
0 (0.0) 
112 (34.7) 
203 (62.8) 
8 (2.5) 

 
1 (0.8) 
64 (51.2) 
55 (44.0) 
5 (4.0) 

Utbildning 
Universitet eller högskola 
Gymnasieutbildning/folkhögskola 
Nioårig grundskola 
Mindre än nio års grundskola 

 
324 (72.3) 
115 (25.7) 
7 (1.6) 
2 (0.4) 

 
245 (75.9) 
76 (23.5) 
1 (0.3) 
1 (0.3) 

 
79 (63.2) 
39 (31.2) 
6 (4.8) 
1 (0.8) 

Sysselsättning 
Arbetar utanför hemmet 
Arbetar hemifrån 
Föräldraledig 
Sjukskriven 
Studerande 
Arbetssökande 
Annat 

 
317 (70.8) 
17 (3.8) 
19 (4.2) 
32 (7.1) 
38 (8.5) 
16 (3.6) 
9 (2.0) 

 
244 (75.5) 
11 (3.4) 
14 (4.3) 
15 (4.6) 
23 (7.1) 
10 (3.1) 
6 (1.8) 

 
73 (58.4) 
6 (4.8) 
5 (4.0) 
17 (13.6) 
15 (12.0) 
6 (4.8) 
3 (2.4) 

Antal tidigare barn 
0 
1 
2 
3 
4 

 
213 (47.5) 
154 (34.4) 
68 (15.2) 
12 (2.7) 
1 (0.2) 

 
154 (47.7) 
101 (31.3) 
59 (18.3) 
8 (2.5) 
1 (0.3) 

 
59 (47.2) 
53 (42.4) 
9 (7.2) 
4 (3.2) 
0 (0.0) 

Födelseland 
Sverige 
Annat land 

 
419 (93.5) 
29 (6.5) 

 
305 (94.4) 
18 (5.6) 

 
114 (91.2) 
11 (8.8) 

Depression/ångest 
Depression/ångest 
Medicinerar 

 
35 (7.8) 
4 (0.9) 

 
4 (1.2) 
0 (0.0) 

 
31 (24.8) 
4 (3.2) 
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Gruppen psykiskt välbefinnande är de personer som skattat lägre än tre poäng på GHQ-12 och 
gruppen nedsatt psykiskt välbefinnande är de personer som skattat tre poäng eller högre på GHQ-12.  

Procedur/material 

Vid deltagande i Northpop besvarar kvinnan fyra webbaserade enkäter under graviditeten (Northpop, 
2016). För denna uppsats användes enbart data från två av dessa, startenkäten som skickas ut två 
dagar efter kvinnans rutinultraljud samt enkät 1 som skickas ut i graviditetsvecka 24. När uppsatsens 
data plockades ut hade totalt 634 kvinnor besvarat startenkäten och 466 besvarat enkät 1. Det totala 
antalet kvinnor som besvarat båda dessa enkäter var 448 och utgjorde därmed det totala underlaget.  

General Health Questionnaire, 12 items (GHQ-12). För att undersöka de gravida kvinnornas 
psykiska välbefinnande studerades huruvida de angett att de besvärats av depression eller ångest 
under graviditeten samt deras utfall från GHQ-12. Samtliga frågor/påståenden fanns med i enkät 1. 
GHQ-12 är ett självskattningsformulär som används för att undersöka grad av generellt psykiskt 
välbefinnande de senaste veckorna (Hardy, Shapiro, Haynes & Rick, 1999). GHQ-12 består av 12 
påståenden som är till hälften positiva och till hälften negativa. Varje påstående besvaras med ett av 
fyra svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer bra eller stämmer helt. GHQ-12 kan 
skattas på olika sätt, den kliniska skattningen innebär att de två första svarsalternativen ger noll 
poäng medan de två sista ger ett poäng, max poäng är således 12 (Goldberg, Gater, Sartorius, Ustun, 
Piccinelli, Gureje & Rutter, 1997). För att definieras ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande ska en 
individ totalt skatta tre poäng eller högre enligt den kliniska skattningen (Sconfienza, 1998). I denna 
studie användes resultatet från den kliniska skattningen för att dela in deltagarna i grupperna psykiskt 
välbefinnande (PV-gruppen, GHQ-12 skattning < 3) respektive nedsatt psykiskt välbefinnande (NPV-
gruppen, GHQ-12 skattning ≥ 3). GHQ-12 kan även skattas med hjälp av en Likertskala mellan noll 
och tre och ger således en max poäng på 36. Denna metod är mindre vanlig men erbjuder vissa 
psykometriska fördelar, bland annat minskar det risken för snedfördelning (Goldberg & Williams, 
1988) och användes därmed för medelvärdesjämförelserna i denna studie. GHQ-12 har, oberoende av 
skattningsmetod, hög intern reliabilitet vid undersökning med Cronbach’s alpha (Martin & Jomeen, 
2003). Vad gäller den svenska versionen av GHQ-12 så har den god validitet (Sconfienza, 1998) och 
Cronbach’s Alpha har uppmätts till 0.89-0.93 (Arnberg, Michel & Bergh Johannesson, 2014). 

GHQ-12 är ett instrument som använts mycket i tidigare forskning, framförallt på icke-gravida. 
Exempelvis använde Folkhälsomyndigheten (2016) GHQ-12 i den senaste nationella 
folkhälsoenkäten. Instrumentet har även använts i tidigare forskning för att undersöka det psykiska 
välbefinnandet hos gravida kvinnor (Ip & Martin, 2006; Van Bussel et al., 2006). 

Frågor om graviditetsrelaterad stress. För att undersöka graviditetsrelaterad stress har åtta frågor 
med fokus på stress kopplat till faktorer som är relevanta för en graviditet studerats. Samtliga frågor 
fanns med i enkät 1. Frågorna var utformade som påståenden med fyra olika svarsalternativ: stämmer 
inte alls, stämmer delvis, stämmer bra eller stämmer helt. Påståendena undersökte bland annat om 
kvinnan känt stress över barnets hälsa, komplikationer rörande graviditeten, sin sociala situation eller 
att kroppen förändras. De åtta frågorna baseras huvudsakligen på de mest frekvent rapporterade 
stressorerna i Hörnströms (2012) studie.  

Frågor om bakgrundsfaktorer. För att undersöka bakgrundsfaktorer användes utvalda enkätfrågor 
i startenkäten med fokus på detta. De bakgrundsfaktorer som har undersökts i denna studie är ålder, 
utbildningsnivå, sysselsättning, om kvinnan är först- eller omföderska samt i vilket land kvinnan är 
född. Dessa bakgrundsfaktorer är sådana som visat sig ha betydelse för psykiskt välbefinnande eller 
graviditetsrelaterad stress enligt tidigare forskning. 

Design 

Northpop är en prospektiv, populationsbaserad kohortstudie (Northpop, 2016). För denna uppsats 
har en kvantitativ, icke-experimentell forskningsdesign använts. 
 
Statistiska beräkningar 
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För att analysera datamaterialet användes statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences. 
Analyser gjordes på helgruppsnivå (totala antalet deltagare) samt inom PV- respektive NPV-gruppen. 
För att kunna undersöka medelvärdesskillnader för GHQ-12 och skalan för graviditetsrelaterad stress 
behandlades de som Likertskalor. Bakgrundsfaktorerna delades upp i kategorier för att utföra vissa 
analyser. Ålder delades in i kategorierna “Under 30 år” samt “30 år och över”. Utbildning delades in i 
kategorierna “Universitetsutbildning” samt “Icke universitetsutbildning”. Sysselsättning delades in i 
kategorierna “Förvärvsarbetande” och “Icke förvärvsarbetande”. Slutligen delades kvinnorna, baserat 
på deras antal tidigare barn, in i kategorierna “Förstföderska” och “Omföderska”.  

Demografisk data och prevalens undersöktes med hjälp av deskriptiv statistik. Detsamma gjordes 
för att undersöka vad som kännetecknar graviditetsrelaterad stress. Normalfördelning undersöktes 
med testen Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk. Då dessa test uteslutande visade att data i studien 
inte var normalfördelat användes icke-parametriska test för att göra vidare analyser. Chi2 Test gjordes 
för att jämföra fördelningen av bakgrundsfaktorer mellan PV-gruppen och NPV-gruppen samt även 
för att jämföra fördelningen av svarsalternativ på skalan för graviditetsrelaterad stress mellan samma 
grupper. Mann-Whitney Test användes för att jämföra medelvärdet på frågorna rörande 
graviditetsrelaterad stress mellan helgrupp, PV-gruppen och NPV-gruppen. Medelvärden har 
presenterats i uppsatsen som faktiska medelvärden för att poäng på skattningsskalorna ska bli 
tydligare trots att icke-parametriska beräkningar gjorts. Spearman’s korrelationsanalys användes för 
att undersöka sambandet mellan psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress samt mellan 
ålder och poäng på GHQ-12 respektive skalan för graviditetsrelaterad stress. Vid undersökning av 
bakgrundsfaktorer gjordes medelvärdesjämförelser gällande poäng på GHQ-12 och skalan för 
graviditetsrelaterad stress mellan två grupper med Mann-Whitney Test. I de fall då det var fler än två 
grupper att jämföra medelvärden för har först Kruskal-Wallis Test använts för att undersöka 
signifikans. I de fall Kruskal-Wallis Test visats vara signifikant har det följts upp med separata Mann-
Whitney Test mellan alla grupper. För att undvika typ 1 fel korrigerades p-värdet till .011 (utbildning) 
och .007 (sysselsättning) vid testning med Kruskal-Wallis. För att jämföra likvärdighet i 
bakgrundsfaktorer och svarsfördelningar mellan PV-gruppen och NPV-gruppen utfördes Chi2 Test. 
Effektstyrka räknades ut för samtliga signifikanta resultat. För Mann-Whitney jämförelser beräknades 
r-värdet genom formeln 𝑟 = 𝑧/ 𝑁. Effektstyrka jämfördes utifrån de beräknade värdena enligt Muijs 
(2011), där <+/-.1 anses vara svag effekt, <+/-.3 anses vara liten effekt, <+/- .5 anses vara måttlig 
effekt, <+/-.8 anses vara stark effekt och ≥+/-.8 anses vara mycket stark effekt. Samma värden 
användes för Spearman’s Rho. För Chi2 analyser jämfördes Cramer’s V med följande beräknade 
värden enligt Muijs (2011). <.1 anses vara svag effekt, <.3 anses vara liten effekt, <.5 anses vara 
måttlig effekt, <.8 anses vara stark effekt och ≥.8 anses vara mycket stark effekt.  

Etiska överväganden 

Northpop har granskats och godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå (diarienummer 
2015-175-31M). Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt och alla personuppgifter i Northpop 
behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Insamlat material bevaras så länge det behövs för 
att nå forskningsprojektets mål och förstörs därefter (Northpop, 2016). Arbetet med denna uppsats 
har följt de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Data som använts är avkodat och har förvarats så att obehöriga inte kommit 
åt det, arbetet med materialet har skett under sekretess. Data som använts i uppsatsen kommer från 
kvinnor som samtyckt till att vara med i Northpop och de har fått information om att deras uppgifter 
kan användas för vidare forskning. Data har presenterats på gruppnivå, enstaka individer kan alltså 
inte identifieras i det publicerade resultatet. 

Resultat 

Prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande  
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Totalt 125 kvinnor i denna studie upplevde nedsatt psykiskt välbefinnande enligt GHQ-12, vilket 
motsvarade en prevalens på 27.9%. Fördelningen av totalsumman på GHQ-12 enligt klinisk skattning 
på helgruppsnivå var snedfördelad då de flesta kvinnorna skattat lågt (M = 1.98) (se figur 1).  

  
Figur 1. Fördelning av totalsumma på GHQ-12 enligt klinisk skattning(röd linje symboliserar cut-off 
gräns för nedsatt psykiskt välbefinnande).  

Det fanns en signifikant skillnad i medelvärde på GHQ-12 (Likertskattning) vid jämförelse mellan PV-
gruppen (M = 5.73) och NPV-gruppen (M = 15.34), U = 1053, p < .001, r = -.74. Effektstyrkan ansågs 
vara mellan måttlig och stark. På frågan huruvida de besvärats av depression/ångest hittills under sin 
graviditet svarade 35 kvinnor (7.8%) ja. Fyra av dessa kvinnor angav även att de medicinerats för sitt 
tillstånd. Av dessa ingick 31 kvinnor, inklusive alla som medicinerats för sina besvär, i NPV-gruppen 
och fyra ingick i PV-gruppen. 

Kännetecken för graviditetsrelaterad stress 

Alla frågor på skalan för graviditetsrelaterad stress har besvarats med samtliga svarsalternativ och 
vissa frågor har i högre grad än andra besvarats med stämmer bra eller stämmer helt (se tabell 2). Den 
mest frekvent upplevda stressen gällde barnets hälsa (20.8%), missfall och/eller 
förlossningskomplikationer (33.0%) samt ekonomi och/eller studie-/arbetssituation (28.8%). Den 
minst frekvent upplevda stressen var kopplad till konfliktsituationer med andra (8.5%).  

Tabell 2  
Svarsfördelning, skalan för graviditetsrelaterad stress (helgruppsnivå). 
 Stämmer 

inte alls  
n (%) 

Stämmer 
delvis 
n (%) 

Stämmer 
bra 
n (%) 

Stämmer 
helt 
n (%) 

Jag har känt stress över barnets hälsa 148 (33.0) 207 (46.0) 46 (10.3) 47 (10.5) 
Jag har känt stress för att få missfall och/eller 
för förlossningskomplikationer 

113 (25.2) 187 (41.7) 78 (17,4) 70 (15.6) 

Jag har känt stress över ekonomi och/eller 
studie-/arbetssituation 

160 (35.7) 159 (35.5) 70 (15.6) 59 (13.2) 

Jag har känt stress över att vara i konflikt med 
familj, vänner eller arbetskamrater 

330 (73.7) 80 (17.9) 30 (6.7) 8 (1.8) 

Jag har känt stress över olyckshändelse eller 
någons sjukdom, bortgång eller någon upplevd 
traumatisk händelse 

334 (74.6) 62 (13.8) 31 (6.9) 21 (4.7) 

Jag har känt stress p.g.a. sömnbrist (trött och 
orkeslös) 

177 (39.5) 180 (40.2) 67 (15.0) 24 (5.4) 
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Jag har känt stress över hälsoproblem under 
graviditet 

255 (56.9) 130 (29.0) 48 (10.7) 15 (3.3) 

Jag har känt stress över att kroppen förändras 223 (49.8) 158 (35.3) 44 (9.8) 23 (5.1) 

Svarsfördelningen på skalan för graviditetsrelaterad stress skiljde sig signifikant åt mellan PV-
gruppen och NPV-gruppen på alla frågor utom den gällande missfall och/eller 
förlossningskomplikationer (se tabell 3). Effektstorleken för de signifikanta skillnaderna varierade 
mellan svag och måttlig effekt (Cramer’s V = .13-.47). 

Tabell 3  
Svarsfrekvens gällande skalan för graviditetsrelaterad stress för grupperna psykiskt välbefinnande 
respektive nedsatt psykiskt välbefinnande. 
 Psykiskt välbefinnande Nedsatt psykiskt välbefinnande 
 Stämm

er inte 
alls 
n (%) 

Stämm
er 
delvis 
n (%) 

Stämm
er bra 
n (%) 

Stämm
er helt 
n (%) 

Stämm
er inte 
alls 
n (%) 

Stämm
er 
delvis 
n (%) 

Stämm
er bra 
n (%) 

Stämm
er helt 
n (%) 

Jag har känt stress 
över barnets hälsa* 

110 
(34.1) 

155 
(48.0) 

32 
(9.9) 

26 
(8.0) 

38 
(41.3) 

52 
(57.8) 

14 
(12.8) 

21 
(13.1) 

Jag har känt stress för 
att få missfall 
och/eller för 
förlossningskomplikat
ioner 

86 
(26.6) 

142 
(44.0) 

51 
(15.8) 

44 
(13.6) 

27 
(21.6) 

45 
(36.0) 

27 
(21.6) 

26 
(20.8) 

Jag har känt stress 
över ekonomi 
och/eller studie-
/arbetssituation** 

136 
(42.1) 

124 
(38.4) 

36 
(11.1) 

27 
(8.4) 

24 
(19.2) 

35 
(28.0) 

34 
(27.2) 

32 
(25.6) 

Jag har känt stress 
över att vara i konflikt 
med familj, vänner 
eller arbetskamrater** 

260 
(80.5) 

51 
(15.7) 

10 
(3.1) 

2  
(0.6) 

70 
(56.0) 

29 
(23.2) 

20 
(16.0) 

6  
(4.8) 

Jag har känt stress 
över olyckshändelse 
eller någons sjukdom, 
bortgång eller någon 
upplevd traumatisk 
händelse* 

250 
(77.4) 

46 
(14.2) 

17 
(5.3) 

10 
(3.1) 

84 
(67.2) 

16 
(12.8) 

14 
(11.2) 

11 
(8.8) 

Jag har känt stress 
p.g.a. sömnbrist (trött 
och orkeslös)** 

155 
(48.0) 

139 
(43.0) 

24 
(7.4) 

5  
(1.5) 

22 
(49.4) 

41 
(50.2) 

43 
(18.7) 

19 
(15.2) 

Jag har känt stress 
över hälsoproblem 
under graviditet** 

211 
(65.3) 

84 
(26.0) 

23 
(7.1) 

5  
(1.5) 

44 
(35.2) 

46 
(36.8) 

25 
(20.0) 

10 
(8.0) 

Jag har känt stress 
över att kroppen 
förändras** 

176 
(54.5) 

119 
(36.8) 

23 
(7.1) 

5  
(1.5) 

47 
(37.6) 

39 
(31.2) 

21 
(16.8) 

18 
(14.4) 

*signifikant på p < .05 nivå 
**signifikant på p < .001 nivå 

En signifikant gruppskillnad i medelvärde för totalsumman på frågorna angående graviditetsrelaterad 
stress kunde också påvisas, U = 9722, p < .001, r = -.40. Effektstyrkan ansågs vara mellan liten och 
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måttlig. Kvinnorna i NPV-gruppen (M = 9.02) upplevde generellt mer graviditetsrelaterad stress 
jämfört med kvinnorna i PV-gruppen (M = 5.15).  
 
 
Sambandet mellan psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress  
 
Det fanns en positiv korrelation, rs(446) = .53, p < .001, mellan psykiskt välbefinnande enligt GHQ-12 
och graviditetsrelaterad stress i hela gruppen i form av att nedsatt psykiskt välbefinnande hade ett 
samband med ökad graviditetsrelaterad stress (se figur 2). Det fanns även en motsvarande positiv 
korrelation inom PV-gruppen, rs(321) = .38, p = .01, samt inom NPV-gruppen, rs(123) = .38, p = .01. 
 

  
Figur 2. Samband mellan psykiskt välbefinnande enligt GHQ-12 (Likertskattning) och 
graviditetsrelaterad stress. 

Sambandet mellan psykiskt välbefinnande och bakgrundsfaktorer  

Gällande medelvärde på GHQ-12 i förhållande till grupperna PV och NPV så hittades signifikanta 
gruppskillnader i förhållande till bakgrundsfaktorerna ålder, utbildning och sysselsättning (se tabell 
4). Procentuellt är det signifikant fler kvinnor som är under 30 år, färre med universitetsutbildning 
samt fler som är icke förvärvsarbetande i NPV-gruppen jämfört med PV-gruppen. 

Tabell 4  
Skillnad i fördelning av bakgrundsfaktorer mellan grupperna psykiskt välbefinnande och nedsatt 
psykiskt välbefinnande. 
 Psykiskt välbefinnande 

n (%) 
Nedsatt psykiskt välbefinnande 
n (%) 

Ålder** 
Under 30 år 
30 år och över 

 
112 (34.7) 
211 (65.3) 

 
65 (52.0) 
60 (48.0) 

Utbildning* 
Universitetsutbildning 
Icke universitetsutbildning 

 
245 (75.9) 
78 (24.1) 

 
79 (63.2) 
46 (36.8) 

Sysselsättning** 
Förvärvsarbetande 
Icke förvärvsarbetande 

 
255 (78.9) 
68 (21.1) 

 
79 (63.2) 
46 (36.8) 

Paritet 
Förstföderska 
Omföderska 

 
154 (47.7) 
169 (52.3) 

 
59 (47.2) 
66 (52.8) 

Födelseland 
Sverige 

 
305 (94.4) 

 
114 (91.2) 
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Annat land 18 (5.6) 11 (8.8) 
*signifikant på .01 nivå (.007) 
**signifikant på .001 nivå 

Ålder. Ålder och psykiskt välbefinnande hade ett negativt signifikant samband vid undersökning av 
hela gruppen, rs(446) = -.10, p = .033, indikerande mer nedsatt psykiskt välbefinnande med lägre 
ålder. Jämförelse av psykiskt välbefinnande mellan kategorierna kvinnor under 30 år (M = 9.46, n = 
177) och kvinnor 30 år och över (M = 7.73, n = 271) visade också en signifikant skillnad i hela gruppen, 
U = 19830 p = .002, r = -.15. Detta innebar alltså att kvinnor under 30 år upplevde mer nedsatt 
psykiskt välbefinnande jämfört med kvinnor som var 30 år och över. Effektstyrkan ansågs vara mellan 
svag och liten. Motsvarande analyser inom PV- respektive NPV-gruppen gav inga signifikanta resultat.  

Utbildning. Det fanns en signifikant skillnad i medelvärde på GHQ-12 mellan de fyra olika 
utbildningsnivåerna på helgruppsnivå, H = 16.87, p = .001, df = 3. Uppföljande analyser visade att den 
enda signifikanta skillnaden i medelvärde fanns mellan kvinnor med mindre än nioårig grundskola (M 
= 16.00, n = 2) och kvinnor med nioårig grundskola (M = 14.43, n = 7), U = 399.5, p = .003, r = -.14. 
Effektstyrkan ansågs vara mellan svag och liten. På helgruppsnivå hade universitetsutbildade kvinnor 
(M = 7.94, n = 324) lägre medelvärde på GHQ-12 jämfört med kvinnor utan universitetsutbildning (M 
= 9.65, n = 124), U = 16228, p = .002, r = -.15. Effektstyrkan ansågs vara mellan svag och liten. 
Motsvarande analyser inom PV- respektive NPV-gruppen gav inga signifikanta resultat.  

Sysselsättning. Det fanns en signifikant skillnad i medelvärde på GHQ-12 mellan de sju olika 
sysselsättningsgrupperna på helgruppsnivå, H = 35.75, p < .001, df = 6. Uppföljande analyser visade 
att gruppen sjukskriven (M = 13.59, n = 32) hade signifikant högre medelvärde än gruppen arbetar 
utanför hemmet (M = 7.59, n = 317), U = 2223, p < .001, r = -.25, gruppen arbetar hemifrån (M = 7.41, 
n = 17), U = 124, p = .005, r = -.15, samt gruppen föräldralediga (M = 8.16, n = 19), U = 143, p = .002, 
r = -.15. Det fanns även en signifikant skillnad mellan gruppen studerande (M = 11.13, n = 38) och 
gruppen arbetar utanför hemmet, U = 4332, p = .005, r = -.13, där studerande hade högre medelvärde 
på GHQ-12.  

Det fanns en skillnad i medelvärde mellan förvärvsarbetande (M = 7.58, n = 334) och icke 
förvärvsarbetande (M = 10.84, n = 114), U = 13331.5, p < .001, r = -.23, på helgruppsnivå. De icke 
förvärvsarbetande kvinnorna hade högre medelvärde på GHQ-12 jämfört med de som förvärvsarbetar. 
Inom PV-gruppen fanns det också en signifikant skillnad i medelvärde mellan förvärvsarbetande (M = 
5.45, n = 255) och icke förvärvsarbetande kvinnor (M = 6.79, n = 68), U = 6747.5, p = .005, r = -.16. 
Icke förvärvsarbetande kvinnor hade även här ett högre medelvärde på GHQ-12. Även inom NPV-
gruppen hade icke förvärvsarbetande kvinnor (M = 16.83, n = 46) signifikant högre medelvärde på 
GHQ-12 jämfört med förvärvsarbetande kvinnor (M = 14.48, n = 79), U = 1309, p = .009, r = -.23. 
Samtliga effektstyrkor ansågs vara mellan svag och liten. 

Paritet. Vid undersökning på helgruppsnivå visade det sig inte finnas någon signifikant skillnad 
mellan först- och omföderskor vad gäller medelvärde på GHQ-12. Analyser inom PV- respektive NPV-
gruppen gav inte heller några signifikanta resultat.  

Födelseland. Det fanns ingen signifikant skillnad vad gäller medelvärdet på GHQ-12 mellan 
kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda i ett annat land. Detta gällde både för hela gruppen samt 
inom PV- respektive NPV-gruppen.  

Samband mellan graviditetsrelaterad stress och bakgrundsfaktorer 

Ålder. Det fanns ett negativt signifikant samband mellan graviditetsrelaterad stress och ålder vid 
undersökning på hela gruppen, rs(446) = -.146, p = .002. Det betyder att ju lägre ålder desto mer 
upplevd graviditetsrelaterad stress hos kvinnan. Inom PV-gruppen fanns det också ett negativt 
signifikant samband, rs(323) = -.175, p = .002. Det fanns däremot inget signifikant samband inom 
NPV-gruppen. Det fanns en signifikant skillnad i medelvärde på skalan för graviditetsrelaterad stress 
på helgruppsnivå mellan kategorierna under 30 år (M = 6.93, n = 177) och 30 år och över (M = 5.78, n 
= 271), U = 19873, p = .002, r = -.15. Effektstyrkan ansågs vara mellan svag och liten. Det fanns även 
en signifikant skillnad mellan kvinnor under 30 år (M = 5.84, n = 112) och kvinnor 30 år och över (M 
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= 4.79, n = 211) inom PV-gruppen, U = 9787.5, p = .011, r = -.14. Effektstyrkan ansågs vara mellan 
svag och liten. Samma analys inom NPV-gruppen gav inga signifikanta resultat.  

Utbildning. Vid jämförelse av medelvärde på skalan för graviditetsrelaterad stress mellan de fyra 
olika utbildningsnivåerna framkom inga signifikanta skillnader. Det fanns heller ingen signifikant 
skillnad mellan universitetsutbildade kvinnor och icke universitetsutbildade kvinnor vid 
undersökning på helgruppsnivå eller inom PV- respektive NPV-gruppen.  

Sysselsättning. Vad gäller sysselsättning så fanns det skillnad i medelvärde på skalan för 
graviditetsrelaterad stress för de olika sysselsättningsgrupperna, H = 35.69, p < .001, df = 6. Det 
gällde specifikt gruppen sjukskriven (M = 9.75, n = 32) som upplevde signifikant högre 
graviditetsrelaterad stress jämfört med gruppen arbetar utanför hemmet (M = 5.63, n = 317), U = 
2217, p < .001, r = -.25, samt gruppen föräldralediga (M = 5.63, n = 19), U = 130.5, p = .001, r = -.16, 
Det fanns även en skillnad mellan gruppen studerande (M = 8.00, n = 38) som hade signifikant högre 
medelvärde på skalan för graviditetsrelaterad stress jämfört med gruppen arbetar utanför hemmet, U 
= 4275, p = .003, r = -.14.  

Kvinnor som förvärvsarbetar (M = 5.69, n = 334) hade ett lägre medelvärde på skalan för 
graviditetsrelaterad stress jämfört med kvinnor som inte förvärvsarbetar (M = 7.82, n = 114), U = 
13474.5, p < .001, r = -.22, vid undersökning på helgruppsnivå. Även inom PV-gruppen hade icke 
förvärvsarbetande kvinnor (M = 6.49, n = 68) högre medelvärde jämfört med förvärvsarbetande 
kvinnor (M = 4.80, n = 255), U = 6160, p < .001, r = -.21. Samtliga effektstyrkor ansågs vara mellan 
svag och liten. Inom NPV-gruppen framkom inga signifikanta skillnader.  

Paritet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan först- och omföderskor vad gäller medelvärde 
på skalan för graviditetsrelaterad stress. Detta gällde både på helgruppsnivå samt inom PV- respektive 
NPV-gruppen.  

Födelseland. Det fanns inga signifikanta skillnader i medelvärde på skalan för graviditetsrelaterad 
stress vid undersökning av kvinnor födda i Sverige jämfört med kvinnor födda i ett annat land. Detta 
gällde både på helgruppsnivå samt inom PV- respektive NPV-gruppen.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress hos 
gravida kvinnor (från graviditetsvecka 24) i Västerbotten samt hur dessa tillstånd hör samman med 
varandra och andra bakgrundsfaktorer. Resultatet visade att 27.9% av kvinnorna upplevde ett nedsatt 
psykiskt välbefinnande. Barnets hälsa, missfall och/eller förlossningskomplikationer, samt ekonomi 
och/eller studie-/arbetssituation visades vara de områden som var mest stressande. Det fanns även ett 
signifikant samband mellan nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad graviditetsrelaterad stress. 
Utöver detta fanns det även signifikanta samband mellan ålder och sysselsättning och nedsatt psykiskt 
välbefinnande samt ökad graviditetsrelaterad stress. Utbildning hade ett signifikant samband med 
nedsatt psykiskt välbefinnande men inte med graviditetsrelaterad stress. Dessa resultat kan ha 
betydelse i mötet med gravida inom framförallt mödrahälsovården och för att minska de 
konsekvenser den gravida kvinnans psykologiska tillstånd kan ha på de ofödda barnen. 

Prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande 

Prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande hos de gravida kvinnorna i denna studie låg klart över 
de resultat som uppmätts i tidigare forskning som legat på mellan 8.0 och 18.4% (Gavin et al., 2005; 
Josefsson et al., 2001; Rubertsson et al., 2003; Wangel et al., 2012). Den lägre prevalensen i tidigare 
forskning skulle kunna indikera att kvinnorna i denna studie hade ett mer nedsatt psykiskt 
välbefinnande jämfört med vad forskningen tidigare visat. En annan möjlig tolkning är att resultaten 
skiljer sig både med denna studie och sinsemellan på grund av att det använts olika instrument samt, 
vid användning av samma instrument, olika värden för cut-off. Till stöd för detta påstående kan 
noteras att prevalensen rapporterad i denna studie ligger mer i linje med de som framkommit i 
tidigare undersökningar med samma instrument (Folkhälsomyndigheten, 2016; Ip & Martin, 2006; 
Van Bussel et al., 2006). En annan möjlig förklaring till variansen mellan de olika resultaten är att det 
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psykologiska måendet har mätts i olika graviditetsveckor. Det är fortfarande oklart huruvida tidpunkt 
i graviditeten har betydelse för kvinnans psykologiska tillstånd. Gavin med kollegor (2005) fann inte 
att det skulle vara någon skillnad mellan olika trimestrar medan Hörnström (2012) fann att det 
psykiska välbefinnandet var signifikant lägre under första trimestern jämfört med i den andra och 
tredje trimestern. Upprepade mätningar under de olika trimestrarna är således något som bör göras i 
framtida forskning. Då prevalensen av nedsatt psykiskt välbefinnande varit relativt hög samt haft en 
stor variation i tidigare forskning är det viktigt att kontinuerligt uppdatera prevalensen och öka 
kunskapen om vad som kan vara relaterad till denna typ av psykisk ohälsa. 

Jämfört med Folkhälsomyndighetens (2016) siffror för nedsatt psykiskt välbefinnande hos kvinnor 
i Västerbotten mellan åren 2013 och 2016 (22.0%) indikerar prevalensen i denna studie mer nedsatt 
psykiskt välbefinnande hos gravida kvinnor än kvinnor generellt i Västerbotten. Kan dessa resultat 
säkerställas i en större grupp innebär det att gravida kvinnor kan ha en förhöjd risk jämfört med 
kvinnor generellt. Detta skulle därmed innebära att det blir av ännu större vikt att se gravida kvinnor 
som en riskgrupp för nedsatt psykiskt välbefinnande och att arbeta preventivt redan från dess att 
kvinnan skrivs in på mödrahälsovården. 

Fyra av de kvinnor som angett att de besvärats av depression/ångest under sin graviditet i denna 
studie skattade lägre än tre på GHQ-12 vilket indikerar att de inte upplevt ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande. En möjlig förklaring till detta motsägande resultat är att GHQ-12 enbart gäller de 
senaste veckorna. Kvinnor som besvärats av depression tidigt i graviditeten skulle därmed kunna har 
mått bättre vid det tillfälle de besvarade GHQ-12. En annan möjlig förklaring är att GHQ-12 inte är 
tillräckligt känsligt på gravida kvinnor och att dessa kvinnor har uppnått ett resultat som inte ligger i 
linje med deras egentliga psykologiska tillstånd. 

Även om den relativt höga prevalensen för nedsatt psykiskt välbefinnande är oroväckande så är det 
också viktigt att notera att majoriteten av kvinnorna i denna studie generellt skattat lågt på GHQ-12 
(M = 1.98) enligt den kliniska skattningen. Totalt 323 kvinnor (72.1%) hade en totalsumma som var 
lägre än tre vilket innebär att de upplevt psykiskt välbefinnande enligt GHQ-12. Även NPV-gruppen 
hade ett relativt lågt medelvärde (M = 5.04) enligt den kliniska skattningen på GHQ-12. Det innebär 
att de flesta som skattat över cut-off gränsen för nedsatt psykiskt välbefinnande har en poäng som 
endast ligger något över denna gräns och det var få kvinnor i studien som skattade maxpoäng eller 
nära max. Det var med andra ord få kvinnor som upplevde ett mycket nedsatt psykiskt välbefinnande 
vilket kan lyftas fram som positivt. 

Kännetecken för graviditetsrelaterad stress  

De områden som upplevdes som mest stressande av kvinnorna i denna studie ligger i linje med 
tidigare forskning som visat att oro för barnets hälsa, rädsla inför förlossningen, oro för missfall och 
oro över ekonomi är vanligt förekommande och har betydelse för graviditetsrelaterad stress 
(Georgsson-Öhman et al., 2003; Green et al., 2003; Hörnström, 2012; Kjærgaard et al., 2008). Något 
som inte funnits i tidigare forskning men som framkom i denna studie var att stress kring missfall 
och/eller förlossningskomplikationer var det enda område som stressade kvinnor med och utan 
nedsatt psykiskt välbefinnande lika mycket. Detta skulle kunna indikera att missfall och 
förlossningskomplikationer är något som stressar kvinnor oberoende av deras psykiska hälsa och 
därmed ett område som mödrahälsovården bör rikta särskilda insatser mot för att minska 
graviditetsrelaterad stress hos kvinnan. Preventiva insatser är av betydelse då graviditetsrelaterad 
stress visats ha konsekvenser för barnet, vara associerad med tidigare förlossning samt predicerar 
födelseutfall och gestationsålder vid födsel bättre än mer generell stress (DiPietro et al., 2002; 2004; 
Huizink et al., 2004; Lobel et al., 2008; Roesch et al., 2004). 

Sambandet mellan psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress  

Denna studie visade att kvinnor som upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande under graviditeten 
även upplevde mer graviditetsrelaterad stress. Hörnström (2012) fann ett liknande samband i sin 
studie omfattande 48 kvinnor. Denna studie replikerar således Hörnströms (2012) resultat fast hos ett 
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större antal gravida kvinnor i Västerbotten. Sambandet är även i linje med en tidigare påvisad 
samvariation mellan psykisk ohälsa och stress i generella termer under graviditeten (Paarlberg et al., 
1996). En möjlig förklaring till sambandet mellan ökad nedsatt psykiskt välbefinnande och 
graviditetsrelaterad stress är att många av riskfaktorerna för att utveckla tillstånden också 
samvarierar (Fisher et al., 2012; Paarlberg et al., 1996; Rubertsson et al., 2005; Socialstyrelsen, 2014). 
En kvinna med någon av dessa riskfaktorer, till exempel låg ålder, bör därmed ha lättare att utveckla 
både nedsatt psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress. Eftersom det är oklart vilken 
riktning som sambandet har skulle det även kunna vara möjligt att nedsatt psykiskt välbefinnande 
leder till ökad graviditetsrelaterad stress eller tvärtom. Alternativt att det finns någon annan 
bakomliggande faktor som påverkar båda tillstånden men som denna studie inte har kunnat påvisa. 
En positiv konsekvens av att det finns ett signifikant samband är att förbättringar inom ett område 
bör kunna leda till positiva resultat även inom det andra.  

Sambandet mellan psykiskt välbefinnande och bakgrundsfaktorer 

Denna studie fann samband mellan låg ålder respektive låg utbildning och nedsatt psykiskt 
välbefinnande, resultat som även har stöd i tidigare forskning (Fisher et al., 2012; Graviditetsregistret, 
2015; Rubertsson et al., 2005; Wangel et al., 2012). Sambandet mellan låg ålder och låg utbildning har 
inte undersökts i denna studie men har tidigare påvisats ha ett samband med varandra (Wangel et al., 
2012). Det verkar troligt att låg ålder skulle innebära att kvinnan inte hunnit med någon längre 
utbildning samt inte hunnit arbeta lika länge och kanske därmed har sämre ekonomi. Denna studie 
fann även att bakgrundsfaktorn sysselsättning hade betydelse för nedsatt psykiskt välbefinnande 
vilket också är i linje med tidigare forskning (Fisher et al., 2012). Att sjukskrivna och studerande 
kvinnor verkar vara en mer utsatt grupp när det gäller nedsatt psykiskt välbefinnande är ingenting 
som framkommit tidigare inom området då det mest fokuserats på huruvida kvinnan har fast 
anställning eller inte. Det har dock påvisats att kronisk sjukdom och tidigare psykisk ohälsa skulle 
vara riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa under graviditet (Fisher et al., 2012; Rubertsson et al., 
2005; Socialstyrelsen, 2014). Detta är tillstånd som kan leda till sjukskrivning och skulle därmed 
kunna hjälpa till att förklara varför gruppen sjukskrivna kvinnor i denna studie upplever ett mer 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Vad gäller gruppen studerande så bör detta resultat förstås i samklang 
med de analyser som gjorts på kvinnor med låg utbildning och, som nämnts tidigare, kanske även låg 
ålder. Det går även att spekulera i att studenter kan ha en sämre ekonomi och otryggare tillvaro 
generellt vilket skulle kunna bidra till ett mer nedsatt psykiskt välbefinnande, särskilt under en 
graviditet. Avsaknad av fast anställning har visats vara en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa 
under graviditet (Fischer et al., 2012; Rubertsson et al., 2005) men i denna studie framkom det inga 
signifikanta resultat vad gäller gruppen arbetslösa kvinnor. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
gruppen arbetslösa kvinnor i detta urval är liten (n = 16) vilket gör statistiska beräkningar mer 
olämpliga. Det går dock att resonera kring att studerande saknar fast anställning och gruppen icke 
förvärvsarbetande kvinnor inte heller arbetar vilket delvis skulle kunna hjälpa till att förklara 
resultatet.  

De faktorer som inte hade signifikanta samband med nedsatt psykiskt välbefinnande i denna 
studie var huruvida kvinnan var först- eller omföderska samt om hon var född i Sverige eller i ett 
annat land. Vad gäller födelseland så visar en stor del av tidigare forskning på tydliga samband mellan 
modersmål och nedsatt psykisk välbefinnande (Fischer et al., 2012; Rubertsson et al., 2005; Wangel et 
al., 2012). En möjlig förklaring till att den aktuella studien inte kunnat påvisa några samband mellan 
födelseland och nedsatt psykiskt välbefinnande skulle kunna vara att gruppen kvinnor födda i annat 
land än Sverige är liten (n = 29). Att fördelningen är så ojämn kan i sin tur förstås i ljuset av att 
enkäterna i dagsläget enbart ges ut på svenska och att kvinnor som inte har god förståelse av svenska 
därför inte har möjlighet att delta. Vad gäller först- och omföderskor så är forskningen inte lika 
utbredd. Att ha tre eller fler barn har visats vara en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa under 
graviditet (Rubertsson et al., 2005). Detta är dock ingenting som framkom i denna studie där först- 
och omföderskor inte skiljde sig åt vad gäller nedsatt psykiskt välbefinnande.  
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Sambandet mellan graviditetsrelaterad stress och bakgrundsfaktorer 

I denna studie framkom det att låg ålder hade ett signifikant samband med högre graviditetsrelaterad 
stress, kvinnor under 30 år upplevde en ökad graviditetsrelaterad stress jämfört med kvinnor 30 år 
och över. Resultaten framkom på helgruppsnivå samt inom PV-gruppen, att inga signifikanta resultat 
framkom inom NPV-gruppen skulle kunna bero på att gruppen är mindre jämfört med de andra. Låg 
ålder har tidigare funnits vara en riskfaktor för att utveckla stress i generella termer under 
graviditeten (Paarlberg et al., 1996) vilket ligger i linje med fynden i denna studie. Även Hörnström 
(2012) påvisade att genomsnittsåldern i gruppen högre stress var lägre än i gruppen lägre stress. 
Paarlberg med kollegor (1996) anger även att låg utbildning är en riskfaktor för att utveckla stress i 
generella termer under graviditeten. Att utbildning skulle påverka graviditetsrelaterad stress är 
däremot ingenting som har kunnat styrkas i denna studie. Detta skulle antingen kunna förklaras 
genom att utbildningsnivå inte är något som påverkar den graviditetsrelaterade stressen eller att 
utbildningsgrupperna är ojämna.  

Till skillnad från utbildningsnivå så visades det att det fanns en skillnad i upplevelse av 
graviditetsrelaterad stress mellan de olika sysselsättningsgrupperna. Sjukskrivna och studerande 
kvinnor verkar vara två grupper som är mer utsatta vad gäller graviditetsrelaterad stress. Detta skulle 
kunna förstås utifrån att stress över ekonomi och/eller studie-/arbetssituation var ett av de områden 
som var mest stressande för kvinnor i denna studie samt i tidigare forskning (Georgsson-Öhman et al., 
2003; Green et al., 2003). Sjukskrivna och studerande kvinnor kan generellt antas ha svagare 
ekonomi jämfört med kvinnor som arbetar samt kanske även en mindre säker studie-/arbetssituation. 
Vad gäller studerande så går det även att resonera på liknande sätt som vid sambandet med nedsatt 
psykisk välbefinnande, att variansen också skulle kunna förklaras av att studerande kvinnor generellt 
har lägre ålder. Att förvärvsarbetande kvinnor upplevde mindre graviditetsrelaterad stress än icke 
förvärvsarbetande kvinnor i denna studie är av intresse då det inte finns någon tidigare forskning som 
undersökt liknande samband. Återigen går det att resonera kring att just den ekonomiska och studie-
/arbetssituationen är mindre säker och mer stressande för kvinnor som inte förvärvsarbetar.  

I likhet med studiens icke signifikanta resultat för först-/omföderska och födelseland samt resultat 
på GHQ-12 fanns inte heller några signifikanta samband mellan dessa bakgrundsfaktorer och 
graviditetsrelaterad stress. Eftersom nedsatt psykiskt välbefinnande har en koppling till modersmål 
enligt tidigare forskning går det att resonera kring att detsamma bör gälla för graviditetsrelaterad 
stress då tillstånden visats ha ett signifikant samband i denna studie. Vad gäller födelseland så går det 
därmed återigen att diskutera att gruppen utlandsfödda är för liten för att kunna hitta några 
signifikanta resultat inom. Resultaten gällande först-/omföderskor ligger i linje med Hörnström 
(2012) där inte heller några signifikanta samband mellan erfarenhet av tidigare förlossningar och 
graviditetsrelaterad stress framkom.  

Två av de bakgrundsfaktorer som undersökts i denna studie har liknande typ av samband med 
både nedsatt psykiskt välbefinnande och graviditetsrelaterad stress. Låg ålder, att vara sjukskriven 
samt att vara studerande hängde samman med både mer nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad 
graviditetsrelaterad stress. Kvinnor under 30 år hade högre medelvärde på båda skalorna jämfört med 
kvinnor 30 år och över och detsamma gällde för icke förvärvsarbetande kvinnor jämfört med 
förvärvsarbetande. Varken födelseland eller huruvida kvinnan var först-/omföderska hade något 
samband med något av tillstånden. Det som skiljde sig åt var att låg utbildningsnivå enbart hade ett 
samband med mer nedsatt psykiskt välbefinnande och inte med graviditetsrelaterad stress. Forskning 
har tidigare visat att låg ålder, låg utbildning och arbetslöshet är faktorer som kan påverka nedsatt 
psykiskt välbefinnande och/eller graviditetsrelaterad stress (Fisher et al., 2012; Paarlberg et al., 1996; 
Rubertsson et al., 2005; Socialstyrelsen, 2014; Wangel et al., 2012) vilket går i linje med dessa fynd.  

Begränsningar med studien 

Urvalet bestod av 448 gravida kvinnor vilket kan ses som relativt begränsat, särskilt när helgruppen 
har delats in i flera mindre grupper för att kunna göra vissa statistiska beräkningar. Detta, 
tillsammans med att effektstyrkan generellt är relativt svag, innebär att resultaten bör ses som 
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preliminära och bör följas upp i en större grupp. Åldern på deltagarna samt huruvida de var först- 
eller omföderska kan anses vara relativt spridda medan utbildningsnivån var genomgående hög och 
de flesta av kvinnorna var födda i Sverige. Studiens urval var därmed relativt homogent och kan därför 
inte anses vara representativt för populationen. Att få ett bredare urval vad gäller etnicitet bör dock 
kunna uppnås när enkäterna översätts till fler språk än svenska.  

Att enkäterna heller inte är gjorda för att enbart undersöka psykisk hälsa kan också ses som en 
begränsning då frågorna inte blir så djuplodande. Det positiva är dock att GHQ-12 som är ett valitt 
och reliabelt instrument har använts för att undersöka psykiskt välbefinnande i tidigare forskning på 
gravida (Ip & Martin, 2006; Van Bussel et al., 2006). För att få en djupare förståelse för vad som 
kännetecknar psykiskt välbefinnande hos gravida och för att kunna jämföra instrument skulle det vara 
fördelaktigt att i framtida forskning komplettera GHQ-12 med andra skattningsskalor som också 
undersöker det psykiska välbefinnandet. Det kan ses som ett generellt problem inom fältet att många 
studier enbart använt sig av ett instrument för att mäta psykiskt välbefinnande och att olika studier 
använder sig av olika instrument, vilket gör det svårare att jämföra resultaten. Ytterligare ett förslag 
för framtida forskning är att jämföra kvinnans psykologiska tillstånd med ett mått på barnets 
påverkan. Då HPA-axeln hos barnet visats bli påverkad av den gravida kvinnans psykologiska tillstånd 
(Oberlander et al., 2008) hade detta också kunnat testas i en mer omfattande studie. 

Skalan för graviditetsrelaterad stress är inte validerad, vilket kan ses som en begränsning med 
studien. Dock finns det stora likheter mellan denna skala och det mer utbredda instrumentet som 
använts i tidigare forskning (Georgsson-Öhman et al., 2003; Green et al., 2003). I synnerhet när det 
kommer till vilka områden som upplevs som mest stressande. För att utveckla skalan som används i 
denna studie så bör frågorna delas upp med följdfrågor för att undvika flera alternativ i en fråga. Det 
skulle även vara av intresse att i framtida forskning undersöka nivå och frekvens av stress och inte 
bara om något är stressande eller inte, då detta skulle ge en djupare förståelse för ämnet. 

Slutligen så går det att diskutera begreppsdefinitioner, detta är ett generellt problem inom fältet då 
olika studier använder olika definitioner för psykisk ohälsa, psykiskt välbefinnande och stress. Detta 
har försökt att avhjälpas i denna studie med hjälp av att definiera de begrepp som har använts. 

Slutsats 

Nedsatt psykiskt välbefinnande hos gravida och graviditetsrelaterad stress är områden där det 
fortfarande finns kunskapsluckor att fylla. Denna studie bidrar till fältet genom att visa på en hög 
prevalens av nedsatt psykiskt välbefinnande hos gravida samt ett samband mellan nedsatt psykiskt 
välbefinnande och graviditetsrelaterad stress. Det framkom också att kvinnor som är sjukskrivna och 
som studerar upplevde mer nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad graviditetsrelaterad stress 
jämfört med andra grupper. I övrigt bidrar många resultat även till att bekräfta tidigare forskning. 
Bland annat framkom det att ålder, utbildning och sysselsättning är bakgrundsfaktorer som kan ha ett 
samband med något av de ovan skrivna tillstånden. Även många av de kännetecken för 
graviditetsrelaterad stress som framkommit stämmer överens med det som tidigare forskning kunnat 
påvisa och stärker därmed att barnets hälsa, missfall och/eller förlossningskomplikationer, samt 
ekonomi och/eller studie-/arbetssituation kan ses som viktiga stressorer. 

Fynden från denna studie kan ha kliniska implikationer så till vida att de kan fungera som 
vägledning i till exempel stödsamtal med eller preventiva insatser för gravida kvinnor inom 
mödrahälsovården. Att uppmärksamma kvinnor med riskfaktorer för att utveckla nedsatt psykiskt 
välbefinnande och graviditetsrelaterad stress och erbjuda hjälp till dessa kan vara ett förslag. Utifrån 
de områden som verkar mest stressande för gravida kvinnor skulle det också gå att arbeta 
förebyggande, kanske genom information och stöd. Går det att fånga upp gravida kvinnor i 
riskzonen för nedsatt psykiskt välbefinnande och/eller graviditetsrelaterad stress minskas även risken 
för att barnet föds för tidigt, med låg födelsevikt eller utvecklar störningar i sin neurologiska och 
kognitiva utveckling (Lupien et al., 2009; Oberlander et al., 2008). Eftersom det finns samband 
mellan kvinnans psykologiska tillstånd under hennes graviditet och barnets utveckling så kan alltså 
tidiga insatser för kvinnan under graviditeten även påverka barnet positivt i förlängningen vilket är 
ytterligare en långsiktig och samhällsekonomisk fördel. Det finns också en fortsatt risk för ökad 
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psykisk ohälsa efter förlossningen om kvinnan inte får hjälp med nedsatt psykiskt välbefinnande 
under graviditeten (Dietz et al., 2007). Insatser under graviditeten skulle därmed kunna öka 
livskvaliteten för såväl de blivande mammorna och barnen samt minska samhällskostnaden genom 
färre senare insatser för dessa kvinnor och barn. Det är således tydligt att kvinnans psykologiska 
tillstånd under graviditeten är ett viktigt ämne som bör fortsätta att undersökas. 
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