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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka blivande mammors och pappors upplevelser av 

stress inför och under föräldraskapet och jämföra eventuella skillnader. Metod. 

Blivande föräldrar i Västernorrland rekryterades till studien i samband med 

rutinultraljudet. Föräldrarna besvarade en enkät vid tre tillfällen, i mitten på 

graviditeten, två månader samt ett år efter förlossningen. Svaren har analyserats med 

SPSS. Resultat. Resultatet visade att det föreligger skillnader mellan blivande 

föräldrars upplevelser av stress. Stress mätt över tid minskade bland mammor 

respektive bland pappor. Det fanns även skillnader i upplevelser av stress i relation till 

bakgrundsfaktorer. Under graviditeten var upplevelsen av stress störst bland de i 

åldersgruppen 25-35 år, de som väntade sitt första barn samt de med en högre 

utbildning. Två månader efter förlossningen uppgav nyblivna mammor, de i 

åldersgruppen 25-35 samt de som fått sitt första barn en högre stress. Ett år efter 

förlossningen förelåg endast en skillnad mellan mammor och pappor, där mammor 

var mer stressade. Konklusion. Det föreligger skillnader mellan mammor och pappors 

upplevelser av stress. För ökad förståelse och för att kunna erbjuda adekvat stöd till 

blivande föräldrar bör ytterligare forskning bedrivas. 

Nyckelord: Föräldraskap, stress, graviditet, föräldrastress 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the prospective mothers 'and fathers ' 

experiences of stress before and during parenthood and compare any differences. 

Method. Expectant parents in Västernorrland enrolled in the study in conjunction with 

routine ultrasound. Parents answered a questionnaire on three occasions, in the middle 

of pregnancy, two months and one year after childbirth. The responses were analyzed 

with SPSS. Results. The results showed that there are differences between the 

prospective parents' experiences of stress. Estimated stress measured over time fell 

among mothers and among fathers. There were also differences in the experience of 

stress in relation to background factors. During pregnancy, the experience of stress 

was greatest in those aged 25-35 years, those who were expecting their first child and 

those with a higher education. Two months after delivery indicated that mothers, 



 

 
 

 

 
 

those who were aged 25-35 years, and those who had their first child a higher level of 

stress. A year after giving birth was only one difference between mothers and fathers, 

where mothers were more stressed. Conclusion. There are differences between 

mothers 'and fathers ' experiences of stress. For better understanding and to provide 

adequate support to expectant parents, further research should be conducted. 

Keyword: Parenthood, stress, pregnancy, parental stress 
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BAKGRUND 

 

Blivande mammors och pappors upplevelser av stress 

 

Att bli förälder är en stor händelse i varje människas liv. Det innebär en period av 

många förändringar för både mammor och pappor, speciellt under barnets första 

levnadsår. En del föräldrar beskriver föräldraskapet som en enbart positiv och 

tillfredställande upplevelse som de känner självförtroende inför, medan andra återger 

föräldraskapet som en oerhörd påfrestning. Forskning visar att nyblivna mammor 

upplever att graviditeten och det första året av föräldraskapet påverkar deras hälsa 

negativt men som helhet är det en positiv händelse att få barn. Nyblivna föräldrars 

förändrade livssituation har större betydelse för deras hälsa än andra faktorer såsom 

sociodemografisk bakgrund. Blivande pappor rapporterar sin hälsa som stabil under 

graviditeten och under första tiden efter barnets födelse, men upplever att 

föräldraskapet under det första året har en negativ påverkan på deras hälsa (Schytt, 

Hildingsson 2011; Schytt, Waldenström 2007). Nyström och Öhrling (2004) har 

sammanställt all relevant forskning, både kvantitativ och kvalitativ, inom ämnet 

mellan 1992 och 2002 i en litteraturstudie. Enligt denna erfar mammor att det primära 

ansvaret för barnet ger upphov till känslor som maktlöshet och otillräcklighet och kan 

vidare leda till fysisk och psykisk utmattning. Pappor beskriver känslor som 

svårigheter och frustration över att leva upp till de nya krav som ställs på dem i deras 

nya roll. Det har även i andra studier visats att fysiska och känslomässiga problem är 

vanliga efter att man fått barn och att de ökar över tid. Dessa faktorer kan påverka 

både mamman och pappan negativt och därmed föranleda ökad stress (Saurel-

Cubizolles, Romito, Lelong et al., 2000).  

 

Med anledning av att kvinnor väntar allt längre med att skaffa barn idag har Aasheim 

et al., (2014) tittat på hur äldre (>32 år) blivande mödrar upplever sin livssituation. De 

beskriver sin livssituation som lite sämre i relation till de yngre (25-31 år) mödrar som 

ingick i referensgruppen. Schytt och Bergström (2014) har tittat på äldre pappors 

upplevelser av graviditet och förlossning. De blivande pappor som var äldre än 34 år 

upplevde både graviditet och förlossning svårare än pappor yngre än 34 år. De uppgav 

också oftare negativa tankar kring detta. 
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Förstagångsföräldrar uppgav enligt Hudson, Elek och Fleck (2001) att den positiva 

upplevelsen av att ha blivit förälder ökar under de första månaderna efter 

förlossningen. Dock skiljer sig den upplevda självkänslan inför föräldraskapet mellan 

mammor och pappor. Papporna uppgav en lägre självkänsla inför föräldraskapet än 

mammorna, vilket i sin tur kan påverka upplevelsen av stress negativt. 

 

Även annan forskning tyder på att mammors och pappors stressupplever skiljer sig åt 

under den första tiden i föräldraskapet, de upplever stress inom olika områden. 

Mammor upplevelser av stress är generellt större än pappors upplevelser av stress 

(Widarsson, Engström, Rosenblad et al., 2013). I motsats till detta, har Eriksson, 

Westman och Hamberg (2006) visat att det inte är så stor skillnad mellan blivande 

mammors och pappors stressupplevelser. Innebörden av de känslor som beskrivs inför 

föräldraskapet förefaller liknande hos de båda grupperna, dock skiljer det sig i vad de 

var mest stressade över. Mammorna uppgav förlossningen som det största 

stressmomentet medan papporna var mest oroade för barnets hälsa. 

 

Stress 

 

Enligt Abidin (1995) som utvecklade begreppet föräldrastress, orsakas denna stress 

ofta av glappet mellan de krav man ställs inför som förälder och förmågan att möta 

dessa krav.  

 

Karasek och Theorell (1990) har tagit fram en modell som kan bidra till att förklara 

och förstå stress. De menar att krav, kontroll och socialt stöd är faktorer som alla 

påverkar upplevelsen av stress. Krav kan vara av både yttre och inre karaktär, där 

yttre krav menas krav från samhället eller situationen och där interna krav menas krav 

från en själv. Kontroll betyder i detta fall det egna inflytandet man har över en given 

situation och det stöd och den hjälp man får från sin omgivning kallas socialt stöd. En 

balans mellan dessa faktorer får människan att må bra och bättre kunna hantera stress.  

 

För att mäta stress finns olika metoder. Ett väl validerat instrument för att objektivt 

mäta upplevelser är att använda sig av en visuell analogskala, en så kallad VAS-skala. 

Denna är specifikt framtagen för sjukvårdspersonal (Redke 1999). 



 

 
 

 

 
 

 

Stress i relation till barnets hälsa. 

 

Nyblivna föräldrars upplevelser av stress påverkar även barnet. Man har i både 

australiensisk och amerikansk forskning funnit ett samband mellan högre upplevelser 

av stress hos föräldrar och både psykisk och fysisk ohälsa bland barn. Det föreligger 

även en högre risk för fysisk misshandel av barnen. Riskfaktorer för ökad 

föräldrastress påverkar således även barnen. I samma studie ses även ett samband 

mellan brist på stöd från partnern och en högre stressnivå under föräldraskapet samt 

om man är förstagångsförälder eller har en lägre utbildning (Cadzow, Armstrong, 

Fraser, 1999; Kazdin, Whitley, 2003).  

 

Östberg och Hagekull (2013) har i en studie försökt reda ut huruvida föräldrastress 

har någon påverkan på barnens sociala anpassning. Resultatet visar att stress hos 

föräldrarna påverkar barnens sociala liv i allra högsta grad.  

För att förebygga och så tidigt som möjligt upptäcka riskfaktorer för stress i relation 

till föräldraskapet bör antenatala vårdgivare ta en noggrann psykosocial anamnes som 

inkluderar tidigare stressfyllda livshändelser (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson et 

al., 2005).  

 

 

Föräldrautbildning - en preventiv åtgärd. 

 

På uppdrag av regeringen erbjuds idag alla blivande förstagångsföräldrar att deltaga i 

någon form av föräldraförberedande utbildning (Nationell strategi för ett utvecklat 

föräldrastöd - En vinst för alla, 2013). Utformningen av denna är dock väldigt olika 

beroende på var i landet man bor. Även utbudet av mer specifik utbildning skiljer sig 

åt. Då majoriteten av förstagångsföräldrar medverkar i någon form av utbildning kan 

denna möjlighet i viss mån ses som enbart positiv. Tyvärr är tidigare forskning 

angående huruvida föräldrautbildning har någon egentlig effekt och om den är 

utformad för att ge bästa möjliga stöd väldigt bristfällig. Dock ger den en möjlighet 

att utöka nya relationer med andra blivande föräldrar, vilket i sin tur kan leda till ett 

bättre socialt stöd (Gagnon, Sandall, 2011; Berglund, Lindmark, 1998; Fabian, 



 

 
 

 

 
 

Rådestad, Waldenström, 2005). Det finns forskning som visat på ett starkt samband 

mellan socialt stöd och god hälsa. Detta samband har visat sig vara starkare för 

kvinnor och för stressade personer (Jeding, 1999; Perski, 2001; Schwarzer & Leppin, 

1989).  

 

Resultatet av en svensk studie visar att det skulle gå att minska antalet besök hos 

mödravården utan att det ökar antalet extrabesök initierade av de blivande mödrarna 

eller har en negativ påverkan på utgången. Flera studier visar att ämnet är i behov av 

mer forskning. Det saknas även forskning om hur föräldrarna kan tillgodogöra sig 

utbildningen på bästa sätt och vilken typ av utbildning blivande föräldrar föredrar 

(Gagnon, Sandall, 2011; Berglund, Lindmark, 1998; Fabian, Rådestad, Waldenström, 

2005). 

 

Ytterligare en svensk studie visar att upplevelsen av upplevd stress under 

föräldraskapet inte påverkas i någon större utsträckning oavsett om man deltagit i 

någon föräldrautbildning eller inte, trots att faktorer som torde påverka upplevelsen 

har behandlats i utbildningen (Bergström, Kieler, Waldenström, 2009). 

 

Det bör även ligga en samhällsekonomisk nytta i att rekrytera så många som möjligt 

till föräldrautbildning, då det kan ses som en preventiv åtgärd. Folkhälsoarbete syftar 

till att erbjuda hälsofrämjande insatser för att bidra till en jämlik hälsa för hela 

befolkningen. Risk- och skyddsfaktorer är vanligt förekommande begrepp där 

antenatal föräldrautbildning kan ses som en skyddsfaktor som minskar risken för 

ohälsa. För att förbygga ohälsa bland blivande föräldrar är det viktigt med tydlig 

information och kunskap om realistiska förväntningar på vad det innebär att bli 

förälder (Föräldrastödsutredningen, 2008; Thompson, Roberts, Currie et al., 2002). 

 

Familjecentrerad antenatal vård 

 

I en svensk studie av Thomas, Bonér och Hildingsson (2011) föreslår författarna att 

mer uppmärksamhet bör riktas mot fäders upplevelser av att bli föräldrar, både under 

och efter graviditeten. Dagens mödravård riktas i stor utsträckning till mödrarna, 

vilket gör att fäderna känner sig utelämnade. För att bättre kunna bistå fäderna 

/pubmed?term=R%C3%A5destad%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15842207
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behöver mer uppmärksamhet inom antenatal vården riktas mot dem. Dock har en 

annan svensk studie visat att majoriteten är nöjd med det stöd de får. Detta trots att 

nästan en femtedel uppgav att de inte fick något stöd alls, vare sig från vården eller 

den närmsta familjen. Faktorer som var av betydelse för det upplevda stödet var om 

man hade barn sedan tidigare eller att man kände sig exkluderad av 

mödravårdsbarnmorskan (Hildingsson, Sjöling, 2011).  

 

Det finns ett samband mellan både fysisk och psykisk hälsa och det föreligger ett 

samband mellan både fysisk och psykisk ohälsa och rädsla inför att bli förälder hos 

blivande pappor. Dessa pappor tenderar att i mindre utsträckning delta i 

föräldrautbildning och upplever oftare svårigheter både under graviditeten, 

förlossningen och föräldraskapet. Detta är faktorer som alla har en negativ påverkan 

på stress, vilket även visat sig i forskningen, då dessa pappor uppgav en högre nivå av 

stress ett år efter födelsen. Även utrikesfödda och förstagångsfäder uppgav att de 

upplevde en större rädsla inför graviditet och förlossning. En annan skillnad mellan 

blivande förstagångspappor och de som har barn sedan tidigare är att de är mer 

stressade inför föräldraskapet (Hildingsson, Haines, Johansson et al., 2014; 

Hildingsson, Johansson, Fenwick et al., 2014).  

 

Problemformulering 

 

Många blivande föräldrar upplever en stress inför att bli föräldrar, oavsett om de är 

förstagångsföräldrar eller har barn sedan tidigare. Denna studie syftar till att 

undersöka upplevd stress inför och under föräldraskapet hos blivande föräldrar samt 

att belysa skillnader mellan mammor och pappor. Hypotesen är att upplevd stress och 

således eventuella behov skiljer sig mellan mammor och pappor och mellan de som 

väntar sitt fösta barn och de som har barn sedan tidigare. Det antas att skillnader i 

upplevd stress föreligger både inför och under föräldraskapet. Tidigare forskning 

inom ämnet finns, men den är främst relaterad till mammors upplevelser. För att 

bättre kunna tillgodose och erbjuda bästa möjliga stöd till både mammor och pappor 

är det särskilt angeläget med mer forskning inom ämnet gällande eventuella skillnader 

och för att kartlägga vilka som upplever stress relaterad till föräldraskapet. Resultatet 

kan bidra till att barnmorskor får en ökad förståelse för hur föräldraskapet gestaltas 



 

 
 

 

 
 

samt vilken stress det kan skapa. Tidigare forskning visar på flera faktorer som 

påverkar livet som förälder och mer forskning behövs för att kartlägga dessa. 

 

SYFTE 

 

Studiens syfte är att undersöka föräldrars upplevelser av stress inför och under 

föräldraskapet och jämföra eventuella skillnader mellan mammor och pappor samt 

stress mätt över tid. 

 

Frågeställningar 

 

  Sker förändringar i föräldrars upplevelser av stress inför föräldraskapet över 

tid?     

 

  Finns det några skillnader mellan mammors och pappors upplevelser av stress 

relaterat till föräldraskapet under och efter graviditeten? 

 

  Finns det några skillnader gällande upplevelser av stress inför föräldraskapet 

mellan förstagångsföräldrar och föräldrar som har barn sedan tidigare?  

 

Metod 

 

Design 

 

Med studiens syfte som utgångspunkt användes en deskriptiv kvantitativ metod. För 

att analysera individuella förändringar tillämpades en prospektiv och longitudinell 

ansats (Olsson & Sörensson 2011). Studien ingår i ett större forskningsprojekt vid 

Mittuniversitetet, Sundsvall. 

  

Population/Urval 

 

Blivande föräldrar bosatta i Västernorrlands län tillfrågades om medverkan i en 

prospektiv studie där de följdes från mitten av graviditeten till dess barnet var ett år 



 

 
 

 

 
 

gammalt. Tidpunkten för rekryteringen var den rutinmässiga 

ultraljudsundersökningen som majoriteten av blivande föräldrar väljer att genomgå 

och som sker i graviditetsvecka 17-20. Alla svensktalande kvinnor som haft en 

normal graviditet, utan svåra missbildningar och deras partners erbjöds att delta i 

studien.  

 

Datainsamlingsmetod/Tillvägagångssätt 

 

Data samlades in med hjälp av frågeformulär (Bilaga 1). I kallelsen till 

rutinultraljudsundersökningen medföljde skriftlig information om studien (Bilaga 2). 

De blivande föräldrarna vilka accepterade att medverka i studien, fick i samband med 

ultraljudsundersökningen det första frågeformuläret. Detta fylldes i på plats och 

lämnades i avsedd förseglad låda på samtliga ultraljudsavdelningar i länet. 

Ultraljudsbarnmorskan registrerade även antalet föräldrapar som tackat nej till 

medverkan, i syfte att möjliggöra bortfallsanalys. Till de deltagare som tackat ja till 

medverkan skickades även frågeformulär till deras hemadresser i graviditetsvecka 32-

36, två månader samt ett år efter förlossningen. 

 

Frågeformulär 

 

Frågeformulären belyser föräldrarnas sociodemografiska (ålder, födelseland, 

civilstånd, utbildningsnivå) och obstetriska (antal tidigare barn) bakgrund. 

Bakgrundsdata besvarades i samband med rekryteringen vid rutinultraljudet. 

Frågeformulären är baserade på tillgänglig forskning och resultat från 

fokusgruppsdiskussioner som föregick studien. De flesta frågor hade förutbestämda 

svarsalternativ, men några frågor var öppna. Självupplevda erfarenheter graderades 

med skalor. För att mäta stress har man använt sig av 100 mm visuella analogskalor. 

Det var samma frågor till både mammor och pappor. Utfallsfrågan, stress inför 

föräldraskapet ställdes på detta sätt under senare delen av graviditeten (vecka 32-34) 

och 2 månader efter förlossningen, samt något modifierad 1 år efter förlossningen.  

 

Under graviditet och 2 månader efter förlossning. 

36. Känner Du stress inför föräldraskapet? 
       Markera med ett kryss det som bäst motsvarar Din upplevelse 



 

 
 

 

 
 

 
 

_______________________________________________ 

 
                    Inte alls              I allra högsta grad 

 

 

 

1 år efter förlossning. 

40. Känner du stress inför det fortsatta föräldraskapet?  
      Markera med ett kryss det som bäst motsvarar din upplevelse 
 
 

_______________________________________________ 

 
                    Inte alls              I allra högsta grad 

 

 

Rekryteringsprocess och bortfall 

 

År 2007 gjordes 2512 rutinmässiga ultraljudsundersökningar vid länets tre sjukhus.  

2347 kvinnor återstod efter ett bortfall av totalt 165 kvinnor. 129 kvinnor av dessa 

behärskade inte svenska språket, vid 22 graviditeter förekom avvikelser och 14 

kvinnor skulle flytta från länet strax efter eller tillfrågades ej. 

 

Information om antalet partners som deltog saknas, därav begränsas bortfallsanalysen 

till kvinnor. Totalt 1506 kvinnor (51% av de möjliga) och 1400 partners (alla män) 

samtyckte till att medverka och av dessa besvarade 1212 kvinnor (79.9%) och 1105 

män (77.3%) det första frågeformuläret. 

 

I graviditetsvecka 32-34 skickades det andra frågeformuläret ut, detta besvarades av 

1042 kvinnor och 928 män, vilket representerade 70% respektive 66% av de 

tillfrågade. 10 hade flyttat från länet, nio avböjde medverkan och fem hade fått ett 

sent missfall/intrauterin fosterdöd. Däremot besvarade 29 kvinnor och 22 män det 

andra frågeformuläret trots att de inte besvarat det första. Bakgrundsdata för dessa 

personer inhämtades ur journaler. 

 

De föräldrar som ej besvarat varken frågeformulär ett eller två ansågs inför utskicket 



 

 
 

 

 
 

av frågeformulär tre som bortfall. 931 kvinnor (75%) respektive 811 män (73%) 

besvarade det tredje frågeformuläret. Det fjärde formuläret skickades enbart ut till 

dem som besvarat alla tidigare formulär. Detta besvarades av 763 kvinnor (86,1 %) 

och 655 män (85,5%). 

 

 

Bortfallsanalys 

 

Bland de kvinnor som valde att inte medverka samt bland de kvinnor som tackade ja 

men sedan inte besvarade enkäterna gjordes en bortfallsanalys.  

 

De kvinnor som valde att inte medverka i projektet var oftare yngre än 25 år 

(p<0,001) eller äldre än 35 år  (p<0,01). De var oftare omföderskor  (p<0,05) och ej 

sammanboende med partnern ( p<0,05). De var mer sällan högutbildade (p<0,001), 

oftare rökare (p<0,001) samt oftare utlandsfödda  (p<0,05). 

 

De kvinnor som först tackade ja till att medverka men sedan inte svarade utgjorde i 

stort sett en liknande grupp som ovan där fler var yngre än 25 år (p<0,01) eller äldre 

än 35 år (p<0,05), fler var omföderskor (p<0,05), färre högskoleutbildade (p<0,001)  

och oftare arbetslösa (p<0,001). Fler var även rökare (p<0,001). 

 

Bortfallsanalysen begränsades till de blivande mödrarna då journaldata saknades på 

de blivande fäderna.  

 

Dataanalys 

 

Data har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 20.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences). Stresskalan har använts som en kontinuerlig variabel. För att 

jämföra skillnader i sociodemografisk bakgrund mellan mammor och pappor 

användes chi-2-test. För att mäta skillnader i stressnivåer med avseende på 

bakgrundsvariabler användes t-test (data på skalnivå) och ANOVA, vid tre grupper 

(ålder). För att mäta skillnad i stressnivåer över tid användes Friedmans test. 

Signifikansnivån bestämdes till p < 0,05. Resultatet presenteras i tabeller och löpande 

text. 



 

 
 

 

 
 

 

 

Etiska överväganden 

 

Enligt forskningsetisk praxis har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Försökspersonerna har informerats om projektets syfte och vem som är 

ytterst ansvarig för detta forskningsprojekt. Deltagarna har erhållit information 

gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, vilka alla är uppfyllda (Olsson & Sörensen, 2011; Vetenskapsrådet 

2014). Projektet har genomgått forskningsetisk prövning vid regionala etikkommittén, 

Umeå Universitet dnr 05-134Ö och vid Mittuniversitetets interna etiknämnd. 

 

RESULTAT 

 

Till studien rekryterades 763 blivande mammor och 655 av deras partners, internt 

bortfall 2,5%. 

 

Sociodemografisk bakgrund 

Sociodemografiska data gällande studiens deltagare presenteras i tabell 1.  

Majoriteten av deltagarna var mellan 25-35 år, sammanboende och födda i Sverige. 

Papporna var äldre än mammorna (p<0,001) men mammorna var högre utbildade än 

papporna (p<0,001). 

 

Tabell 1 

 Mammor Pappor P-värde 

 n= 749 n=634  

 n (%) n (%)  

Ålder    

<25 år 79 (10,5) 25 (4,0) <0,001 

25-35 år 570 (76,1) 434 (68,5)  

>35 år 100 (13,4) 175 (27,7)  

Födelselan

d 
   

Sverige 717 (95,7) 611 (96,4) 0,482 



 

 
 

 

 
 

Övrigt 32 (4,3) 22 (3,6)  

Civilstånd    

Gift/sambo 734 (98,0) 626 (98,7) 0,698 

Övrigt 15 (2,0) 11 (1,7)  

Utbildnings

-nivå 
   

Grundskol

a/ 

gymnasium 

315 (42,1) 379 (58,3) <0,001 

Universitet/ 

Högskola 
434 (57,9) 271 (41,7)  

Antal barn    

Förstagång

s-förälder 
342 (45,7) 303 (47,8) 0,521 

Har barn 

sedan 

tidigare 

407 (54,3) 336 (53,0)  

 

 

Procentsatserna når inte alltid upp till 100% på grund av saknade värden. 

 

Stressvärden vid olika tillfällen 

 

Medelvärdet på stresskalan för hela gruppen varierade mellan 18,68 och 16,22 över 

tid. Resultatet visar att hela gruppens medelvärde för stress var högst i sen graviditet 

och minskade två månader efter förlossning och ytterligare ett år efter förlossning 

(Tabell 2 och tabell 3).  

 

Tabell 2. Hela gruppens stressvärden vid de tre olika mättillfällena. 
 

 Stress i sen grav 2 mån efter 

förlossning 
1 år efter förlossning 

N 1402  1396 1403 

Mean 18,68  17,52  16,22 

Std. D 19,514  16,094  15,644 

 

 

 

 

Tabell 3 Stress mätt över tid hos både mammor och pappor.  

 n Chi-square df Asymp. Sig 

Mammor 738 6,162 2 0,046 

Pappor 630 18,646 2 <0,001 



 

 
 

 

 
 

Båda 1368 19,844 2 <0,001 

 

 

 

 

Resultatet av Friedmans test visar att det förelåg en signifikant skillnad i stress mätt 

över tid mellan mammor och pappor (Tabell 2). Det visar även att det finns en 

signifikant skillnad i stress mätt över tid hos både mammor och pappor. Både 

mammor och pappor uppgav en lägre nivå av stress ett år efter förlossningen 

(medelvärde 17,04 respektive 15,27) i relation till mätningen gjord i sen graviditet 

(medelvärde 18,36 respektive 19,02). Medelvärdet för de båda grupperna under sen 

graviditet var högre (18,66) i relation till ett år efter förlossning (16,23). 

 

Tabell 4. Föräldrars stressvärden i relation till sociodemografiska data vid de 

olika mättillfällena. 

 

 Stress i 
graviditet 

 2 mån efter 
partus 

 1 år efter 
partus 

 

 mean Std. D mean Std. D mean Std.D 

Kön       
Mammor 18,45 15,734 18,56 16,613 17,10 15,778 

Pappor 18,94     23,178 16,29 15,384 15,21 15,440 

P-värde 0,639  0,009  0,024  

Ålder        

<25 år 18,64 16,09 15,43 16,45 15,31 15,62 

25-35 år 19,75 20,83 18,68 16,19 16,68 15,78 

>35 år 14,80 14,91 14,10 15,24 14,67 15,02 

P-värde 0,001  <0,001  0,140  

Antal barn       
Första  21,33 22,899 18,64 16,172 16,72 15,299 

Tidigare barn 16,34 15,693 16,54 16,001 15,74 15,932 

P-värde <0,001  0,015  0,239  

Födelseland       

Sverige 18,70 19,664 17,35 16,027 16,07 15,579 

Övrigt 18,67 17,028 21,02 17,712 19,17 17,166 

P-värde 0,990  0,107  0,157  

Civilstånd       
Gift/sambo 18,72 19,579 17,60 16,121 16,20 15,590 

Övrigt 16,69 17,753 13,88 15,532 14,85 17,863 



 

 
 

 

 
 

P-värde 0,600  0,244  0,661  

Utbildnings-nivå       

Grundskola/gymnasi
um 

17,54 16,182 16,98 16,477 15,42 15,895 

Universitet/Högskola 19,83 22,418 18,13 15,792 16,98 15,372 

P-värde 0,029  0,187  0,064  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammor och pappor 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan mammors och pappors 

stressupplevelser under graviditeten, men två månader efter förlossningen (p= 0,009) 

och ett år efter förlossningen förelåg en signifikant skillnad (p=0,024). Mammor 

(medelvärde 18,56 resp 17,10) var mer stressade än pappor (medelvärde 16,29 resp 

15,21) vid de båda senare mättillfällena (Tabell 4). 

 

Ålder  

Här visas att det förelåg en signifikant skillnad mellan upplevelser av stress och ålder 

i sen graviditet (p=0,001) och två månader efter förlossning (p<0,001).  

Åldersgruppen 25-35 (medelvärde 19,75 resp 18,68) var mer stressad än 

åldersgruppen <25 (medelvärde 18,64 resp 15,43) och åldersgruppen >35 

(medelvärde 14,80 resp 14,10) vid båda mättillfällena. Däremot sågs ingen signifikant 

skillnad ett år efter födelsen (Tabell 4).  

 

Paritet 

Det förelåg en signifikant skillnad mellan blivande föräldrar som hade barn sedan 

tidigare och de som väntade sitt första barn i relation till stressupplevelser under 

graviditeten (p<0,001) och två månader efter förlossning (p=0,015). De som väntarde 

sitt första barn (medelvärde 21,33 resp 18,64) var mer stressade än de som hade barn 

sedan tidigare (medelvärde 16,34 resp 16,54) vid båda mättillfällena. Däremot sågs 

ingen signifikant skillnad ett år efter förlossning. 

 

Födelseland  



 

 
 

 

 
 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad i stress inför och under föräldraskapet i 

relation till födelseland. 

 

Civilstånd 

Ingen signifikant skillnad ses i stressupplevelser inför och under föräldraskapet i 

relation till civilstånd. 

 

Utbildningsnivå  

En signifikant skillnad fanns i upplevelser av stress i relation till utbildningsnivå 

under graviditeten (p=0,029). Blivande föräldrar med högre utbildning (medelvärde 

19,83) var mer stressade än de med lägre utbildning (medelvärde 17,54). Två månader 

efter förlossning och ett år efter förlossning fanns ingen signifikant skillnad i 

stressupplevelser. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden som använts i studien var kvantitativ. Designen var prospektiv med en 

longitudinell ansats. Rekryteringen av deltagare skedde vid den rutinmässiga 

ultraljudsundersökningen, vilket möjliggjorde ett stort antal deltagare. Detta kan ses 

som en styrka. En annan styrka är att både kvinnor och deras partners deltog i studien. 

 

För att kunna generalisera ett resultat bortom den population som studerats bör enligt 

Olsson och Sörensen (2011) en studie inneha en hög validitet och reliabilitet. 

Validiteten i denna studie förefaller hög, då frågeformulären är baserade på tillgänglig 

forskning och resultat från fokusgruppsdiskussioner som föregick studien. De flesta 

frågor som använts är tidigare validerade i ett nationellt projekt. För att mäta 

upplevelsen av stress användes en visuell analogskala. En svaghet med denna typ av 

skala är att det föreligger en tendens till över- eller underskattning av upplevelsen. Då 

denna studie mäter attityder hos människor kan det vara så att deltagarna ändrat sig 

under studiens gång, i detta fall sin värdering av stress, detta påverkar studiens 

reliabilitet (Olsson & Sörensen 2011). En stor prospektiv studie från Finland styrker 



 

 
 

 

 
 

dock detta, då de visat att subjektiva hälso- och stresskattningar är valida som 

mätinstrument i forskning (Miilunpalo et al 1997).  

 

Alla svensktalande blivande mödrar och deras partners som haft en normal graviditet, 

utan svåra missbildningar, tillfrågades att delta. Detta kan ha påverkat resultatet då 

man kan anta att ej vara svensktalande i Sverige, ger en högre stressupplevelse.  

Även detta begränsar möjligheten att göra en total generalisering av resultatet. 

 

Man har även exkluderat de par som valt att inte göra rutinultraljudet och samkönade 

par. De blivande pappor som valt att inte delta vid rutinultraljudsundersökningen, har 

därmed inte kunnat tillfrågas om deltagande och är således även exkluderade. En 

anledning till att man avstår från rutinultraljudet kan ju vara just upplevd stress och 

detta bör man också ha i åtanke vid analys av resultatet.  

 

Eventuellt skulle urvalet påverkas om man istället rekryterat medverkande vid ett 

senare besök på barnmorskemottagningen. Kanske hade man då fått än fler deltagare 

och ett större urval, då man efter fler besök oftare har en förtroligare kontakt med sin 

barnmorska.  

 

Urvalet är begränsat till par i Västernorrlands län, förmodligen ser resultatet 

annorlunda ut om man inkluderat övriga landet eller där de geografiska förhållandena 

ser annorlunda ut.  

 

Det stora antalet deltagare och att de följts från mitten av graviditeten till dess att 

barnet var ett år gammalt är styrker studiens resultat. Under precis samma 

förutsättningar kan resultatet generaliseras till den specifika populationen.  

Ofta är behovet att generalisera resultatet större än möjligheten att generalisera 

(Olsson & Sörensen 2011). 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka mammors och pappors upplevelser av 

stress inför och under föräldraskapet och jämföra eventuella skillnader. Hypotesen 



 

 
 

 

 
 

bekräftades då resultatet visade att stressnivåerna inför föräldraskapet ändrades över 

tid och att det fanns skillnader i stressnivåer mellan könen, i relation till ålder, antalet 

barn och utbildningsnivå. 

 

Tidigare studier visar att sociodemografiska bakgrundsfaktorer har mindre betydelse 

för upplevelsen av stress under graviditeten, detta då livet kanske inte påverkas på 

samma sätt som under föräldraskapet (Schytt, Hildingsson 2011; Schytt, Waldenström 

2007). I denna studie framkom det signifikanta skillnader mellan upplevelser av stress 

under graviditeten i relation till ålder, paritet och utbildningsnivå.  

 

Deltagarnas bakgrund gällande tidigare hälsohistoria efterfrågades ej, vilket hade varit 

intressant då det i den kan finnas faktorer som påverkar upplevelsen av stress. Man 

kan anta att de som uppger en sämre hälsa även skulle uppge en högre nivå av stress i 

denna undersökning. Det bekräftas i en studie som påvisat sambandet mellan stress 

och fysisk och psykisk ohälsa (Hildingsson et al., 2014).  

 

Stress över tid 

Resultatet i denna studie visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan 

blivande mammor och pappors upplevelser av stress över tid och det ses även en 

skillnad när man tittat på enbart mammor och enbart pappor. Flera andra studier 

stödjer detta resultat.  (Widarsson, Engström, Rosenblad et al., 2013; Schytt, 

Hildingsson 2011; Schytt, Waldenström 2007). Både mammors och pappors 

stressupplevelser minskar över tid. Detta kan antas vara ett resultat som speglar att 

man blir mer trygg i sin föräldraroll över tid. Schytt och Hildingsson (2011) kom i sin 

studie fram till att mammors mentala hälsa påverkas negativt under graviditeten och 

hela det första året efter förlossningen. Skillnaden mellan dessa resultat kan ligga i att 

i denna studie mätte vi endast den upplevda stressen. De mätte flera aspekter då de 

mätte hela den mentala hälsan. 

 

Mammor och pappor 

Två månader efter förlossning och ett år efter förlossning ses en signifikant skillnad 

mellan mammor och pappor, mammor är mer stressade vid dessa mättillfällen. 

Kanske beror det på att mammor oftare är föräldralediga med barnen vid dessa 
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tidpunkter och papporna oftare jobbar och därför upplever en mindre föräldrarelaterad 

stress. Det vore intressant att mäta skillnaden i stress mellan enbart föräldralediga 

mammor och pappor, det borde visa ett mer rättvist resultat. Resultatet i Widarsson, 

Engström, Rosenblad et al., (2013) stödjer detta resultat, då de visat att mammor 

generellt är mer stressade än pappor. 

 

Ålder 

I denna studie framkom det att upplevelser av stress skiljer sig i relation till ålder. 

Åldersgruppen 25-35 år upplevde en högre nivå av stress än övriga vid mätningarna i 

sen graviditet och två månader efter förlossning. Kanske för att de är i den åldern då 

det är mest fokus på graviditet och föräldraskap generellt, vilket borde påverka 

tankarna kring detta. Det kan även bero på att man vid olika åldrar har olika 

livserfarenheter. Ju äldre man är desto mer livserfarenhet har man, vilket kanske ger 

en större trygghet i föräldraskapet. Kanske kan man även anta att yngre personer 

generellt inte är lika oroade av sig, vilket borde påverka stressupplevelsen. Schytt och 

Bergströms (2014) och Aasheim et al., (2014) fann däremot motsatta resultat. 

Blivande pappor äldre än 34 år uppgav graviditet och förlossning som en svårare 

upplevelse än yngre pappor och blivande mammor, äldre än 32 år, ansåg sig vara 

mindre nöjda med sin livssituation än de som var yngre än 32 år. Även Schytt och 

Hildingsson (2011) fann motsägande resultat. De har visat att yngre anser sig ha en 

bättre emotionell hälsa än äldre. Aasheim et al., (2014) är en betydligt större studie än 

övriga, då data insamlats mellan 1999 och 2008, vilket gör den till mer representativ 

än de övriga. Kunskap om hur ålder kan påverka upplevelser är av betydelse för 

vårdpersonal, då man bättre kan individanpassa vården. 

 

Paritet 

En skillnad mellan blivande föräldrar som väntar sitt första barn och de som har barn 

sedan tidigare visades vid de två första mättillfällena. Förstgångsföräldrar var mer 

stressade. Detta är ett förväntat resultat relaterat till erfarenhet. Ingen skillnad sågs ett 

år efter förlossning vilket också kan antas bero på erfarenhet och att man med tiden 

blir tryggare i sin föräldraroll. Hildingsson et al., (2014) har kommit fram till 

likvärdiga resultat, vilket styrker detta. Annan forskning visar att förstagångsföräldrar, 

i synnerhet mödrar, uttalar en ökad tillfredställelse i föräldraskapet under de första 



 

 
 

 

 
 

månaderna (Hudson, Elek och Fleck, 2001). Den studien är dock betydligt mindre och 

urvalet är ett bekvämlighetsurval vilket minskar validiteten. Man kan även anta att 

den ökade tillfredställelsen har med helheten av att få barn att göra. 

 

Utbildningsnivå 

Blivande föräldrar med högre utbildning var mer stressade inför föräldraskapet än de 

med lägre utbildning. En förklaring till detta kan vara att personer med högre 

utbildning i större utsträckning tenderar att vara mer pålästa, då de oftare har ett större 

intresse av att anskaffa sig kunskap. I mätningarna efter förlossningen fanns ingen 

signifikant skillnad. Resultatet stämmer väl in på det resultat som Widarsson et al., 

(2013) publicerat. Cadzow, Armstrong, Fraser, 1999; Kazdin, Whitley, 2003 har visat 

ett samband mellan ökade upplevelser av stress och lägre utbildningsnivå, vilket 

motsäger detta resultat. Dessa studier är mindre och kontrollerade, med stratifierade 

urval, vilket är ett hot mot validiteten. Dock har Schytt och Hildingsson (2011) funnit 

liknande resultat som ovannämnda studie men med likvärdigt urval som denna.  

 

Civilstånd respektive födelseland 

Inga signifikanta skillnader fanns mellan upplevelser av stress inför eller under 

föräldraskapet i relation till civilstånd eller födelseland. Detta kan tyckas 

anmärkningsvärt då civilstånd i allra högsta grad borde påverka den föräldrarelaterade 

stressen. Förklaringen till detta kan vara det sneda urvalet, då endast 2% av 

mammorna respektive 1,7% av papporna ej var gifta eller sambo. Trots att alla 

deltagare var svensktalande borde variabeln födelseland kunna påverka resultatet med 

avseende på kulturskillnader. Tyvärr var urvalet snett, då endast 4% av mammorna 

respektive 3,6% av papporna var utlandsfödda. Detta resultat kan därmed ej anses 

vara generaliserbart för hela populationen. 

 

Konklusion 

 

 

Det fanns skillnader mellan mammors och pappors upplevelser av stress vid olika 

tidpunkter. Mammor var mer stressade än pappor både vid mätningen två månader 

efter förlossningen och ett år efter förlossningen. Mätt över tid minskade både 

mammors och pappors upplevelse av stress. En minskning sågs även vid en 



 

 
 

 

 
 

sammanslagning av båda gruppernas stressvärden. Åldersgruppen 25-35 år var mer 

stressade än övriga både under graviditeten och två månader efter förlossningen. 

Skillnader framkom vid samma mättillfällen i relation till om man hade barn sedan 

tidigare eller inte, förstagångsföräldrar var mer stressade. Vid mätningen i sen 

graviditet var det även en skillnad i förhållande till utbildning, högutbildade uppgav 

en högre stress än de med lägre utbildning. 

 

Kliniska implikationer och framtida forskning 

 

 

All vårdpersonal som träffar blivande eller nyblivna föräldrar kan ha nytta av att ta del 

av studien för att få bättre kunskap om stress relaterat till föräldraskapet.  

Även personal som arbetar på öppna förskolor eller håller utbildningar för nyblivna 

föräldrar kan ha nytta av att läsa studien. 

 

Förekomsten av föräldraskapsrelaterade stressupplevelser är känd, därför bör vi som 

blivande barnmorskor, men även annan vårdpersonal, arbeta efter strategier för att 

kunna hjälpa och stödja både blivande mammor och pappor. Det är viktigt att man har 

både kunskap om och möjlighet att sätta in rätt interventioner i rätt tid. 

Detta är ett känsligt ämne för många blivande eller nyblivna föräldrar, varför de 

vårdgivare som träffar föräldrar bör vara lyhörda för detta oavsett det egentliga 

ärendet.  

 

Det skulle vara intressant att djupare studera de skillnader som uppkommit och dess 

bakgrundsfaktorer. Kanske skulle en kvalitativ intervjustudie bidra med ökad 

förståelse kring detta.  

 

Ej svensktalande par är exkluderade i denna studie och man kan anta att de upplever 

stress ur en annan infallsvinkel och det vore därför av intresse att studera även detta. 
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