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Sammandrag: Målet med denna undersökning var att ta reda på prevalensen för mardrömmar 
hos blivande föräldrar under graviditeten och att undersöka om det finns en skillnad mellan 
hur ofta blivande mammor och blivande pappor drömmer mardrömmar. Målet var också att 
undersöka ifall mardrömmar är kopplade till psykisk hälsa. 

De 1673 familjer som deltog i CHILD-SLEEP födelsekohortstudien svarade på frågeformulären 
då kvinnorna var i 32:a graviditetsveckan och vid senare tidpunkter efter att barnen fötts. I 
frågeformulären fanns bland annat frågor om den allmänna hälsan, sömnen och hur ofta 
deltagarna drömde mardrömmar. 

I studien framkom det att de gravida kvinnorna drömde mardrömmar oftare än vad vuxna i 
allmänhet gör, medan de blivande papporna inte gjorde det. 7,7 % av de gravida kvinnorna 
drömde ofta mardrömmar under graviditeten medan bara 1,3 % av de blivande papporna vid 
samma tidpunkt gjorde det. 

Logistiska regressionsanalyser utfördes för att ta reda på vilka riskfaktorer som var kopplade 
till mardrömmar. Det framkom att speciellt depressivitet, ångest och stress var riskfaktorer hos 
de blivande föräldrarna. Hos de gravida kvinnorna var insomni statistiskt signifikant kopplat till 
mardrömmar och hos papporna var specifikt insomningssvårigheter, att vakna under natten 
och en dålig sömnkvalitet kopplade till mardrömmar.
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1  Inledning 

Mardrömmar är väldigt besvärande drömmar som innefattar negativa känslor och som 

kan orsaka att personen som drömmer vaknar (1). Man drömmer mardrömmar under 

REM-sömnen och kommer ofta tydligt ihåg de intensiva drömmarna då man vaknar (2). 

Det är väldigt vanligt att ibland drömma mardrömmar men om man drömmer 

mardrömmar ofta är det till och med en riskfaktor för att begå självmord (3,4).  

Graviditeten är en speciell period i en människas liv då det sker många förändringar i 

hormonbalansen och det psykiska- och fysiska måendet. Under graviditeten påverkas 

även sömnen och nästan var tionde kvinna lider av insomni eller otillräcklig sömn. Även 

de blivande papporna påverkas och lider ofta av för lite sömn under sin partners 

graviditet. (5) Eftersom sömnproblem, speciellt insomni, ofta korrelerar med 

mardrömmar är det extra intressant att undersöka hur ofta blivande föräldrar drömmer 

mardrömmar och vilka riskfaktorer som är kopplade till det (2,4,6).  

Förutom insomni och självmord så är mardrömmar även kopplade till bland annat 

depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (6). Mardrömmar är ett 

utmärkande drag för PTSD då upp till hälften av alla personer med PTSD har 

mardrömmar som är kopplade till traumat (4,7). Mardrömmar har också en stark 

koppling till depression, och speciellt personer med svår depression drömmer ofta 

mardrömmar (6).  

En viktig källa för den här avhandlingen var Nils Sandmans doktorsavhandling om 

mardrömmar, skriven vid Åbo universitet 2017 (4). I avhandlingen har han bland annat 

behandlat hur man bäst undersöker mardrömmar samt undersökt prevalensen och 

riskfaktorer för mardrömmar hos en allmän vuxen befolkning i Finland. Detta är relevant 

för denna studie eftersom vi har undersökt tangerande ämnen, men specifikt hos 

blivande föräldrar. 



2 
 

2  Litteraturöversikt 

2.1 Prevalensen för mardrömmar 

Hos en allmän vuxen befolkning rapporterar ungefär 2–6 % att de ofta drömmer 

mardrömmar, vilket brukar definieras som en gång i veckan eller oftare. 35–45 % 

rapporterar att de ibland drömmer mardrömmar, vilket innebär åtminstone en gång i 

månaden. (2,6,8) I undersökningar har man lagt märke till att kvinnor drömmer 

mardrömmar oftare än vad män gör. Skillnaden mellan könen är störst bland ungdomar 

och unga vuxna. (9) Mardrömmar brukar förkomma mest hos barn och ungdomar. (6,9) 

Prevalensen för mardrömmar är även förhöjd hos befolkningar där det finns personer 

som utsatts för traumatiska händelser, som till exempel krigsinvalider  (6,10). 

2.2 Riskfaktorer för mardrömmar 

De största riskfaktorerna för att ofta drömma mardrömmar hos den vuxna befolkningen 

i Finland är insomni, trötthet och utmattning samt en depressionsrelaterad negativ 

attityd gentemot sig själv (4,6). Mardrömmar är kopplade till ångest följande dag (11). 

Den ökade ångesten kan ha att göra med att mardrömmar enligt Nielsens och Levins 

modell beror på en misslyckad reglering av känslor (7). Modellen kombinerar en 

förklaring på vad som sker på nervsystemsnivå då man drömmer och på en kognitiv nivå 

då skrämmande minnen blir till bilder i mardrömmar. Icke-traumatiska mardrömmar 

uppstår bland annat då man har en ökad nivå av känslomässiga bekymmer och 

minneskrav under dagen (7). 

2.3 Blivande föräldrars mardrömmar 

I två undersökningar har det kommit fram att gravida kvinnor oftare rapporterar om 

mardrömmar än vad icke-gravida kvinnor gör. Studierna var publicerade av Schredl m.fl. 

och Lara-Carassco m.fl. I kontrollgrupperna var de icke-gravida kvinnornas medelålder 

49 år respektive 27 år och de var från Tyskland och Kanada. Storleken på materialet var 

397 respektive 57 gravida kvinnor. (12,13) I den kanadensiska studien hade man bara 

tagit med personer som inte hade svåra sömn- eller psykiska störningar och som drömde 

drömmar minst en gång i veckan (13).  
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Under graviditeten är tematiken i drömmarna ofta relaterad till graviditeten, babyn, 

förlossning eller att ta hand om en nyfödd (14). En del av drömmarna hade negativa 

händelseförlopp där babyn till exempel föddes med en missbildning eller dog (12).  

Det finns inga undersökningar som jämför prevalensen för mardrömmar bland blivande 

mammor och pappor. Även studierna som undersöker gravida kvinnors mardrömmar är 

få och man har inte specifikt undersökt vilka psykologiska riskfaktorer som är kopplade 

till mardrömmar hos kvinnorna.   

 

3  Avhandlingens mål 

Målet med denna undersökning var att ta reda på prevalensen för mardrömmar hos 

blivande föräldrar under graviditeten och att undersöka om det finns en skillnad mellan 

hur ofta blivande mammor och blivande pappor drömmer mardrömmar. Målet var 

också att undersöka ifall mardrömmar är kopplade till psykisk hälsa. Detta är viktigt för 

att få en inblick i föräldrarnas mående ifall de rapporterar om mycket mardrömmar. 

 

4  Metoder 

4.1 Material 

Materialet som användes i CHILD-SLEEP födelsekohortstudien samlades in under olika 

tidpunkter, prenatalt under 32:a graviditetsveckan och sedan då barnen var 3, 8, 18 och 

24 månader gamla. I den här undersökningen var materialet från den prenatala datan 

av intresse. CHILD-SLEEP födelsekohortstudiens material beskrevs först av Paavonen 

m.fl. år 2017 (5). 

Familjerna som var med i studien rekryterades från Birkalands sjukvårdsdistrikt under 

tidsperioden april 2011–februari 2013. 1673 av 2244 familjer svarade på 

frågeformulären under graviditeten. 1664 kvinnor och 1591 män svarade på frågan om 

mardrömmar. Familjerna rekryterades under deras besök på mödrarådgivningen. 63 
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mödrarådgivningar och 120 hälsovårdare var med i processen. Studien var godkänd av 

Birkalands sjukvårdsdistrikts etiska kommitté. 

Endast finskspråkiga familjer togs med i studien. I kohorten var kvinnornas medelålder 

30,2 år och männens medelålder 32,1 år. De var mycket välutbildade då 69,7 % av 

kvinnorna och 59,9 % av männen hade gått i yrkeshögskola eller på universitet. 

47,7 % av kvinnorna och 45,5 % av männen hade inga barn från förut, 35,1 % respektive 

35,8 % hade ett barn från förut och 17,7 % respektive 18,7 % hade två eller flera barn 

från förut. 

Då det kom till frågor om hälsan rapporterade 77,9 % av kvinnorna och 83,9 % av 

männen inga somatiska sjukdomar. 19,3 % av kvinnorna och 13,5 % av männen hade en 

sjukdom och 3 % eller färre av kvinnorna och männen hade flera sjukdomar eller en 

bestående skada.  Bland de rapporterade sjukdomarna var allergi vanligast. Under 

graviditeten rökte 3,4 % av kvinnorna och 1,4 % använde alkohol (≥ 2ggr/mån). Under 

sin partners graviditet rökte 18,2 % av männen och 28,7 % använde alkohol (≥ 

2ggr/mån). 

4.2 Frågeformulär 

Föräldrarna svarade på skilda frågeformulär. Formulären innehöll frågor om deras hälsa, 

socioekonomiska faktorer, alkoholanvändning och sömnrelaterade frågor. Kvinnorna 

hade ytterligare frågor om graviditeten. 

För att få reda på bakgrundsfaktorer ställdes bland annat frågor om ålder och hur många 

barn de hade. För att få en uppfattning om deras allmänna hälsa valde föräldrarna 

mellan fyra alternativ: ”Jag är oftast frisk”, ”Jag har en sjukdom eller ett besvär, 

vilken/vilket?”, ”Jag har flera sjukdomar eller besvär, hurdana?” och ”Jag har en 

bestående skada (t.ex. syn- eller hörselskada), vilken?”. Det ställdes dessutom skilt 

frågor om sjukdomar som en läkare diagnostiserat, så som depression, paniksyndrom 

och schizofreni. För att få en bredare bild av personernas utbildning ställdes frågor om 

de gått allt från grundskolan till en högskoleutbildning, deras sysselsättning, samt deras 

lön.   
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Frågan om mardrömmar var indelad i a)–d), där man frågade om hur ofta de drömt 

mardrömmar under de senaste tre månaderna, före graviditeten, i deras ungdom (13–

18-års åldern) och i lågstadieåldern (7–12 år). Svarsalternativen var ”inte alls”, ”ibland” 

(1–4 gånger i månaden) och ”ofta” (mer än en gång i veckan). 

För att utvärdera mental hälsa, negativa livshändelser och sömnkvalitet användes olika 

frågeformulär och skalor. För att mäta depressivitet användes tio stycken frågor från 

”CES-D” (Center for Epidemiological Studies Depression Scale) (15,16). CES-D innehöll 

frågor som ”Hur ofta har du känt dig deprimerad den senaste månaden?”. Kvinnornas 

poäng var mellan 0–23 och männens 0–27. Poängen dikotomiserades vid 90:e 

percentilen (≥10 poäng) för att representera ökad depressivitet. 

En förkortad skala med sex frågor från ”STAI” (State-Trait Anxiety Inventory) användes 

för att mäta ångest med hjälp av frågor som ”Hur ofta har du känt dig nervös och rastlös 

den senaste månaden?” (17). Kvinnornas poäng var mellan 6–21 poäng och männens 

mellan 6–22. Poängen dikotomiserades vid 90:e percentilen (≥12 poäng) för att 

representera ökad ångest. 

Stress mättes med hjälp av fem frågor från ”Perceived Stress Scale”, som innehöll frågor 

som ”Hur ofta har du känt dig stressad under den senaste månaden?” (18). En del av 

frågorna hade omvänd poängsättning och både kvinnorna och männen fick mellan 0–18 

poäng.  Poängen dikotomiserades vid ≥11 poäng för att representera en hög nivå av 

stress. 

ADHD mättes med hjälp av ”ASRS” (Adult ADHD Self-Report Scale) som innehöll sex 

frågor som ”Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska 

utföra en uppgift som kräver organisation?” (19). Slutpoängen dikotomiserades vid 90:e 

percentilen. 

Negativa livshändelser mättes med hjälp av ”LTE” (Life Events Scale) som innehöll elva 

svåra scenarion så som ”En förälder, ditt barn eller partner dog under de senaste sex 

månaderna” (20). Kvinnornas poäng var mellan 0–11 poäng och männens mellan 0–7 
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poäng. Poängen dikotomiserades så att föräldrar med två eller flera negativa 

livshändelser var i en grupp och resten i en annan. 

För att undersöka atmosfären i familjen använde vi en likertskala med sju olika 

motsatser som alternativ, så som trygg – otrygg, samhörig – avlägsen. En del av frågorna 

hade omvänd poängsättning och poängen för både kvinnorna och männen var mellan 

14 och 49. Poängen dikotomerades vid tionde percentilen för att representera en 

negativ atmosfär i familjen.  

Sömnkvaliteten mättes med hjälp av ”BNSQ” (The Basic Nordic Sleep questionnaire) 

(21). BNSQ innehöll 21 frågor om bland annat upplevd sömnkvalitet, hur långa nätter 

man sover och om man använder någon sömnmedicin. Frågorna som användes för att 

räkna helhetspoängen var: hur ofta de vaknade under natten per natt/under en vecka, 

om de hade svårigheter att somna, hur ofta de vaknade för tidigt och om de hade dålig 

sömnkvalitet. Poängen gick från 0–5, där fyra eller fler poäng tyder på problem med 

sömnen. 

4.3 Statistiska metoder 

Först kontrollerade vi frekvensen för mardrömmar hos de blivande föräldrarna de 

senaste tre månaderna och frekvensen före graviditeten. Vi kontrollerade sedan hur 

stabila mardrömmarna var under de här perioderna, alltså ifall samma personer 

drömde mardrömmar lika ofta både före och under graviditeten. Parvisa jämförelser 

gjordes med hjälp av Chi²-test för de kategoriska variablerna. 

Eftersom det var få blivande pappor (1,3 %) som ofta drömde mardrömmar under sin 

partners graviditet klumpades de ihop med gruppen som ibland drömde mardrömmar. 

Då de logistiska regressionsanalyserna gjordes var alltså utfallen för responsvariabeln 

för de gravida kvinnorna ”inga mardrömmar eller mardrömmar ibland” och 

”mardrömmar ofta” medan utfallen för de blivande papporna var ”inga mardrömmar” 

och ”mardrömmar ibland eller ofta”. De förklarande variablerna som undersöktes var 

många, bland annat depressivitet, ångest och stress och går att se i tabellerna 1–4. 
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Som förklarande variabel användes kategorierna: CES-D total poäng tio eller mera, STAI 

total poäng tolv eller mera, COHEN total poäng elva eller mera, BNSQ total poäng fyra 

eller mera, ESS total poäng elva eller mera, ASRS total poäng fyra eller mera, negativ 

atmosfär i familjen total poäng 35 eller mindre och har använt/använder antidepressiva 

läkemedel så som Seronil, Sepram, Fluoxetin eller Mirtazapin. 

Effekten som de förklarande variablerna hade på responsvariabeln räknades ut med 

hjälp av en oddskvot (OR = odds ratio). Även regressionsanalyser gjordes där justerade 

oddskvoter (AOR = adjusted odds ratio) räknades ut genom att kontrollera analyserna 

för bakgrundsfaktorerna föräldrarnas ålder, allmänna hälsa, hur många barn föräldrarna 

hade och föräldrarnas utbildning. Det betyder att dessa faktorer inte inverkade på 

resultatet.  

IBM SPSS statistics användes för att utföra de statistiska analyserna och p-värden ≤ 

0,05 ansågs vara statistiskt signifikanta och är svärtade i tabellerna 1–4. 

Konfidensintervallet för oddskvoterna var 95 %. 

 

5 Resultat 

5.1 Prevalensen för mardrömmar och deras stabilitet 

Under graviditeten rapporterade hela 65,8 % (n = 1097) av kvinnorna att de ibland 

drömde mardrömmar, 26,3 % (n = 438) drömde inte alls mardrömmar och 7,7 % (n = 

129) av kvinnorna drömde ofta mardrömmar. Innan graviditeten drömde endast 1,9 % 

(n = 31) av kvinnorna ofta mardrömmar. Då vi kontrollerade hur stabila mardrömmarnas 

förekomst var fick vi resultatet att 82,9 % (alltså 107) av kvinnorna som ofta drömt 

mardrömmar under graviditeten inte förut drömt mardrömmar ofta. 

Männen rapporterade mycket färre mardrömmar än kvinnorna (Figur 1). Endast 1,3 % 

(n = 21) av de blivande papporna drömde ofta mardrömmar under partnerns graviditet. 

0,9 % (n = 14) av dem drömde ofta mardrömmar innan det. 48,9 % (n = 781) av de 

blivande papporna drömde ibland mardrömmar och 49,4 % (n = 789) drömde inte alls 
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mardrömmar. Då vi kontrollerade hur stabila mardrömmarna var fick vi resultatet att 

47,6 % (alltså tio) av de blivande papporna som ofta drömde mardrömmar under 

graviditeten inte förut drömde mardrömmar ofta. 

 

 

Figur 1. Prevalensen (%) för mardrömmar hos blivande föräldrar 

 

5.2 Riskfaktorer för att drömma mardrömmar 

Dessa resultat är åskådliggjorda i tabell 1–4, skilt för gravida kvinnorna och blivande 

papporna. 

5.2.1 Psykologiska riskfaktorer 

Hos de gravida kvinnorna var psykologiska riskfaktorer så som depressivitet, ångest och 

stress starkt kopplade till att drömma mardrömmar ofta (AOR 2,51, 2,75 och 2,85, alla 

p-värden < 0,0001). Bland de blivande papporna var samma riskfaktorer kopplade till att 

ibland eller ofta drömma mardrömmar (AOR 2,63, 2,66 och 2,81, alla p-värden ≤ 0,001). 

Bland papporna var även ADHD-symptom kopplade till att ibland eller ofta drömma 

mardrömmar (AOR 1,62, p = 0,031) 

26,3

65,8

7,7

49,9 48,9

1,3

Inga mardrömmar Mardrömmar ibland Mardrömmar ofta

Prevalensen för mardrömmar 

Gravida kvinnor Blivande pappor
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5.2.2 Tidigare sjukdomar som riskfaktorer 

Precis som depressivitet och ångest så var också depression och paniksyndrom kopplade 

till mardrömmar hos de gravida kvinnorna (AOR 2,00 och 2,38, p-värden 0,008 och 

0,009). Hos de blivande papporna var samma koppling signifikant (AOR 2,15 och 2,25, 

p-värden 0,003 och 0,038). Hos männen var även användandet av antidepressiva 

läkemedel kopplade till att ibland eller ofta drömma mardrömmar (OR 1,92, p = 0,007). 

5.2.3 Miljörelaterade riskfaktorer 

Tidigare negativa livshändelser hos de gravida kvinnorna var kopplade till att ofta 

drömma mardrömmar (OR 1,68, p = 0,027). Kopplingen var ännu starkare hos de 

blivande papporna (AOR 2,21, p < 0,0001). Männen var också då det kommer till 

mardrömmar mer påverkade av en negativ atmosfär i familjen (AOR 2,06, p < 0,0001). 

5.2.4 Livsstilsrelaterade riskfaktorer 

Hos de gravida kvinnorna var alkoholanvändningen före graviditeten kopplad till att ofta 

drömma mardrömmar (AOR 1,86, p = 0,021), medan männens alkoholanvändning 

endast hade en svag koppling till mardrömmar (OR 1,23, p = 0,051). 

5.2.5 Sömnrelaterade riskfaktorer 

Hos de gravida kvinnorna var insomni starkt kopplad till att ofta drömma mardrömmar 

(AOR 2,77, p < 0,0001). Då vi undersökte de olika rubrikerna i “Basic Nordic Sleep 

questionnaire” närmare fick vi reda på att vakna för tidigt, dålig sömnkvalitet och 

insomningssvårigheter var starkt kopplade till att ofta drömma mardrömmar (OR 2,67, 

2,79 och 2,10, alla p-värden ≤ 0,001). Se vidare i tabell 3. 

Hos de blivande papporna hittade vi inte en liknande koppling mellan insomni och 

mardrömmar. Vi såg däremot att att vakna flera gånger på natten och 

insomningssvårigheter var kopplade till att ibland eller ofta drömma mardrömmar (OR 

2,12 och 1,86, p-värden 0,004 och 0,011). Se vidare i tabell 4. 
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Tabell 1. Riskfaktorer för mardrömmar hos gravida kvinnor  

 

*AOR = Adjusted Oddsratio = Justerad Oddskvot: justerad för kvinnornas ålder, allmänna hälsa, 

hur många barn de har och kvinnornas utbildning 

 

 

 

Riskfaktorer för 

mardrömmar hos gravida 

kvinnor 

% (N) 

Inga mardrömmar 

eller mardrömmar 

ibland 

% (N) 

Mardrömmar 

ofta 

% (N) 

Totalt 

 

 

p-värde 

OR 

(95 % 

konfidensintervall) 

AOR* 

(95 % 

konfidensintervall) 

 

p-värde 

Depressivitet (CES-D) 10,0 % (153) 25,8 % (33) 11,2 % (186) <0,0001 3,126 (2,034–4,805) 2,513 (1,529–4,131) <0,0001 

Ångest (STAI) 12,2 % (187) 32,6 % (42) 13,8 % (229) <0,0001 3,475 (2,332–5,177) 2,749 (1,737–4,352) <0,0001 

Stress (COHEN) 5,8 % (89) 17,8 % (23) 6,7 % (112) <0,0001 3,523 (2,139–5,803) 2,848 (1,597–5,079) <0,0001 

ADHD (ASRS) 5,9 % (91) 7,0 % (9) 6,0 % (100) 0,619 1,197 (0,588–2,434) 1,045 (0,483–2,263) 0,910 

Insomni (BNSQ) 8,8 % (135) 21,3 % (27) 9,8 % (162) <0,0001 2,782 (1,756–4,408) 2,772 (1,672–4,594) <0,0001 

Daglig trötthet (ESS) 4,6 % (71) 4,7 % (6) 4,6 % (77) 0,989 1,006 (0,428–2,361) 0,798 (0,283–2,249) 0,669 

Negativa livshändelser >2 12,8 % (195) 19,7 % (25) 13,3 % (220) 0,027 1,675 (1,055–2,661) 1,278 (0,742–2,200) 0,376 

Negativ atmosfär i 

familjen 

9,9 % (152) 12,7 % (16) 10,1 % (168) 0,323 1,319 (0,760–2,287) 0,896 (0,453–1,772) 0,752 

Sjukdom eller bestående 

skada 

21,9 % (334) 27,0 % (34) 22,2 % (368) 0,184 1,321 (0,875–1,994)   

Har använt/använder 

antidepressiva läkemedel 

3,0 % (46) 5,5 % (7) 3,2 % (53) 0,124 1,878 (0,830–4,250) 1,613 (0,654–3,978) 0,299 

Depression, nu eller 

tidigare 

13,8 % (190) 24,6 % (28) 14,6 % (218) 0,002 2,032 (1,292–3,197) 1,996 (1,199–3,322) 0,008 

Paniksyndrom, nu eller 

tidigare 

5,7 % (78) 14,5 % (16) 6,4 % (94) <0,0001 2,798 (1,571–4,983) 2,382 (1,242–4,569) 0,009 

Alkoholanvändning före 

graviditeten, 6 eller fler 

portioner i månaden eller 

oftare 

12,2 % (182) 20,6 % (26) 12,8 % (208) 0,006 1,876 (1,186–2,967) 1,863 (1,099–3,159) 0,021 

Rökte senast igår eller 

idag 

3,5 % (53) 3,1 % (4) 3,4 % (57) 0,841 0,900 (0,320–2,527) 0,650 (0,192–2,197) 0,489 
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Tabell 2. Riskfaktorer för mardrömmar hos blivande pappor 

 

*AOR = Adjusted Oddsratio = Justerad Oddskvot: justerad för männens ålder, allmänna hälsa, 

hur många barn de har och männens utbildning 

         

 

 

 

Riskfaktorer för 

mardrömmar hos blivande 

pappor 

% (N) 

Inga 

mardrömmar 

% (N) 

Mardrömmar 

ibland eller ofta 

% (N) 

Totalt 

 

 

p-värde 

OR 

(95% 

konfidensintervall) 

AOR* 

(95% 

konfidensintervall) 

 

p-värde 

Depressivitet (CES-D) 2,5 % (20) 7,5 % (60) 5,0 % (80) <0,0001 3,118 (1,861–5,224) 2,633 (1,480–4,685) 0,001 

Ångest (STAI) 6,3 % (50) 15,8 % (126) 11,1 % (176) <0,0001 2,763 (1,959–3,897) 2,664 (1,805–3,933) <0,0001 

Stress (COHEN) 2,0 % (16) 6,5 % (52) 4,3 % (68) <0,0001 3,359 (1,901–5,935) 2,810 (1,505–5,246) 0,001 

ADHD (ASRS) 6,1 % (48) 9,4 % (75) 7,8 % (123) 0,013 1,608 (1,104–2,343) 1,618 (1,044–2,506) 0,031 

Insomni (BNSQ) 0,8 % (6) 1,5 % (12) 1,2 % (18) 0,169 1,972 (0,736–5,280) 3,101 (0,842–11,422) 0,089 

Daglig trötthet (ESS) 3,9 % (31) 4,6 % (37) 4,3 % (68) 0,500 1,183 (0,726–1,926) 1,086 (0,622–1,897) 0,771 

Negativa livshändelser >2 7,3 % (57) 15,1 % (120) 11,2 % (177) <0,0001 2,267 (1,626–3,161) 2,205 (1,495–3,252) <0,0001 

Negativ atmosfär i familjen 7,9 % (62) 12,7 % (101) 10,4 % (163) 0,002 1,693 (1,213–2,361) 2,055 (1,405–3,006) <0,0001 

Sjukdom eller bestående 

skada 

15,1 % (117) 17,5 % (138) 16,3 % (255) 0,200 1,192 (0,911–1,560)   

Har använt/använder 

antidepressiva läkemedel 

3,3 % (26) 6,1 % (49) 4,7 % (75) 0,007 1,922 (1,182–3,126) 1,515 (0,871–2,637) 0,141 

Depression, nu eller 

tidigare 

4,3 % (29) 10,2 % (71) 7,3 % (100) <0,0001 2,539 (1,626–3,964) 2,153 (1,298–3,570) 0,003 

Paniksyndrom, nu eller 

tidigare 

2,1 % (14) 4,8 % (33) 3,5 % (47) 0,006 2,368 (1,256–4,466) 2,249 (1,045–4,838) 0,038 

Alkoholanvändning, 6 eller 

fler portioner i månaden 

eller oftare 

35,3 % (272) 40,1 % (315) 37,7 % (587) 0,051 1,227 (0,999–1,507) 1,147 (0,905–1,454) 0,258 

Rökte senast igår eller idag 17,3 % (136) 19,1 % (152) 18,2 % (288) 0,356 1,128 (0,874–1,457) 1,142 (0,843–1,547) 0,392 
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Tabell 3. BNSQ (The Basic Nordic Sleep questionnaire) riskfaktorer för mardrömmar 
hos gravida kvinnor  

 

 

 

Tabell 4. BNSQ (The Basic Nordic Sleep questionnaire) riskfaktorer för                      

mardrömmar hos blivande pappor 

 

BNSQ, riskfaktorer för 

mardrömmar hos 

gravida kvinnor 

% (N) 

Inga mardrömmar 

eller mardrömmar 

ibland 

% (N) 

Mardrömm

ar ofta 

% (N) 

Totalt 

 

 

p-värde 

OR 

(95 % 

konfidensintervall) 

Insomningssvårigheter 

(3-5d/veckan eller 

oftare) 

13,2 % (203) 24,2 % (31) 14,1 % (234) 0,001 2,097 (1,363–3,225) 

Vaknar på natten (3–5 

nätter/vecka eller 

oftare) 

94,7 % (1452) 97,7 %(126) 94,9 % (1578) 0,135 2,372 (0,739–7,615) 

Vaknar på natten (3–4 

gånger/natt eller 

oftare) 

35,6 % (544) 44,5 % (57) 36,2 % (601) 0,042 1,455 (1,011–2,094) 

Vaknar för tidigt (3–5 

gånger/veckan eller 

oftare) 

9,8 % (150) 22,5 % (29) 10,8 % (179) <0,0001 2,674 (1,711–4,178) 

Dålig sömnkvalitet 

 

25,5 % (391) 48,8 % (63) 27,3 % (454) <0,0001 2,788 (1,938–4,011) 

Snarkar varje natt 8,7 % (128) 10,4 % (13) 8,8 % (141) 0,511 1,223 (0,670–2,234) 

 

BNSQ, riskfaktorer för 

mardrömmar hos 

blivande pappor 

% (N) 

Inga 

mardrömmar 

% (N) 

Mardrömmar 

ibland eller ofta 

% (N) 

Totalt 

 

 

p-värde 

OR 

(95 % 

konfidensintervall) 

Insomningssvårigheter 

(3-5d/veckan eller 

oftare) 

3,3 % (26) 6,0 % (48) 4,7 % (74) 0,011 1,863 (1,144–3,035) 

Vaknar på natten (3–5 

nätter/vecka eller 

oftare) 

38,0 % (299) 44,3 % (355) 41,2 % (654) 0,011 1,296 (1,061–1,584) 
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6  Diskussion 

I den här studien undersökte vi prevalensen för mardrömmar hos både blivande 

mammor och pappor och analyserade även riskfaktorer som är kopplade till 

mardrömmar hos de blivande föräldrarna. Prevalensen för att ofta (mer än en gång i 

veckan) drömma mardrömmar under graviditeten var 7,7 % hos kvinnorna. Innan 

graviditeten drömde endast 1,9 % av kvinnorna ofta mardrömmar, alltså skedde det en 

väldigt stor förändring i prevalensen. Under graviditeten drömde 65,8 % av kvinnorna 

mardrömmar ibland (1–4 gånger i månaden). Enligt tidigare studier drömmer 2-6 % av 

en allmän vuxen befolkning ofta mardrömmar och 35-45 % drömmer mardrömmar 

ibland (4). Detta tyder på att prevalensen för mardrömmar under graviditeten är högre 

än vanligt. Det stämmer överens med tidigare forskning om mardrömmar hos gravida 

kvinnor. Prevalensen för att drömma mardrömmar en gång i veckan eller oftare var i en 

studie 11 %. I en annan studie var prevalensen 21 % för att drömma mardrömmar mer 

än en gång i veckan. I den senare studien togs ändå bara kvinnor som hade drömmar 

minst en gång i veckan med, vilket gör att mardrömsfrekvensen antagligen är 

överdimensionerad (12,13).  

BNSQ, riskfaktorer för 

mardrömmar hos 

blivande pappor 

% (N) 

Inga 

mardrömmar 

% (N) 

Mardrömmar 

ibland eller ofta 

% (N) 

Totalt 

 

 

p-värde 

OR 

(95 % 

konfidensintervall) 

Vaknar på natten (3–4 

gånger/natt eller 

oftare) 

2,8 % (22) 5,8 % (46) 4,3 % (68) 0,004 2,119 (1,262–3,557) 

Vaknar för tidigt (3–5 

gånger/veckan eller 

oftare) 

2,8 % (22) 3,1 % (25) 3,0 % (47) 0,705 1,119 (0,625–2,001) 

Dålig sömnkvalitet 

 

5,7 % (45) 8,6 % (69) 7,2 % (114) 0,026 1,552 (1,052–2,291) 

Snarkar varje natt 

 

19,4 % (151) 17,8 % (142) 18,6 % (293) 0,417 0.900  (0,698–1,160) 
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I tidigare studier har inte blivande pappors mardrömsfrekvens undersökts. Vi kom fram 

till att 1,3 % av de blivande papporna drömde mardrömmar ofta och 48,9 % drömde 

mardrömmar ibland under sin partners graviditet. Prevalensen för mardrömmar hos 

blivande pappor skiljer sig alltså inte enligt denna studie nämnvärt från prevalensen hos 

vuxna i allmänhet. Det väcker frågor om varför skillnaden var så stor mellan de blivande 

mammornas och pappornas mardrömsfrekvens. Det kan möjligtvis bero på att de 

blivande pappornas mentala hälsa ofta är bättre än de blivande mammornas (22). Andra 

möjligheter kan också vara att de gravida kvinnorna eventuellt är mera oroliga över 

graviditetens gång, fostrets hälsa och själva förlossningen, vilket kan öka den psykiska 

belastningen och därmed också prevalensen för mardrömmar.  

De psykologiska riskfaktorerna för att drömma mardrömmar var samma för de blivande 

mammorna och papporna, men förekomsten av mental ohälsa var högre hos de 

blivande mammorna. Depressivitet, ångest och stress var alla signifikanta riskfaktorer 

för mardrömmar och ledde alla därmed till att prevalensen för mardrömmar ökade. 

Upplevd stress hade den största oddskvoten (3,5 hos kvinnorna respektive 3,4 hos 

männen) för att oftare drömma mardrömmar. I Schredls m.fl. studie (12) kom det också 

fram att det fanns en signifikant korrelation mellan stress och mardrömsfrekvens. 

Hos de gravida kvinnorna var insomni starkt kopplad till mardrömmar. Hos de blivande 

papporna var insomni inte statistiskt signifikant kopplad till mardrömmar men då vi tog 

en närmare titt på BNSQ såg vi att insomningssvårigheter, att vakna under natten och 

en dålig sömnkvalitet hos de blivande papporna var kopplade till mardrömmar. Hos de 

blivande papporna var även en negativ atmosfär i familjen och negativa livshändelser 

kopplade till att drömma mardrömmar ofta. I en tidigare studie, också baserad på CHILD-

SLEEP födelsekohorten, kom det fram att insomni, tidigare depression, ångest, stress 

och en negativ atmosfär i familjen var prediktorer för depressivitet hos blivande 

föräldrar både under graviditeten och 24 månader efter förlossningen (22,23). Det är 

intressant eftersom prediktorerna för depressivitet och riskfaktorerna för mardrömmar 

under graviditeten var delvis helt samma.  
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Kausaliteten mellan mardrömmar och insomni, samt mardrömmar och depression, är 

oklar. Har man flera mardrömmar på grund av insomni/depression, eller 

insomni/depression på grund av att man ofta har mardrömmar? En annan fråga som 

skulle vara intressant att undersöka är om förekomsten av mardrömmar leder till bättre 

eller sämre prognos för symptomen för mental ohälsa. Mardrömmar kan vara ett sätt 

att behandla bekymmer, men är det ett effektivt sätt? 

Eftersom flera psykologiska riskfaktorer är kopplade till mardrömmar kan frågan om 

mardrömmar användas som screeningfråga för att få en helhetsbild av föräldrarnas 

psykiska hälsa. För vissa personer kan det vara lättare att tala om att man drömmer 

mardrömmar än om att man är deprimerad eller har mycket ångest. Då en blivande 

förälder rapporterar att hen ofta drömmer mardrömmar kan det därmed vara skäl att 

boka in flera träffar på mödrarådgivningen för att följa upp läget. 

Styrkor med denna undersökning är det stora antalet familjer (1673) som svarat på 

frågeformulären och att materialet således ger en bra representation av blivande 

föräldrar i Birkaland, som går att anpassa på föräldrar i resten av Finland. Dessutom vet 

man mycket om materialet. En svaghet med undersökningen är att välutbildade 

personer är överrepresenterade och att en viss varians därför fattas. Det är möjligt att 

rekryterandet av familjer till studien via mödrarådgivningar kanske inte fångade upp 

familjerna med svårast livssituation som inte dök upp på mottagningen. 

En annan svaghet med studien är att man frågat om mardrömmarna i retroperspektiv, 

alltså hur ofta de blivande föräldrarna drömt mardrömmar de senaste tre månaderna 

respektive före graviditeten. Enligt Nils Sandmans doktorsavhandling skulle det mest 

ideala sättet att undersöka drömmar vara att föra en dagbok över drömmarna som man 

fyller i genast då man vaknat. Ett problem med det här är att det kräver mycket 

motivation och engagemang av deltagarna, så det är inte ett bra alternativ i en stor 

studie som denna. (4) 

I framtiden skulle det vara intressant att ytterligare undersöka hur föräldrarnas 

mardrömmar under graviditeten inverkar på växelverkan mellan föräldrarna och det 
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födda barnet. Det skulle även vara intressant att undersöka mardrömmarnas stabilitet 

hos föräldrarna efter förlossningen. 

6.1 Slutsatser 

Den här studien har den största kohorten hittills bland studier som undersöker 

prevalensen för mardrömmar hos blivande föräldrar. Till skillnad från andra studier som 

undersökt samma ämne så är de blivande papporna inkluderade i denna studie, vilket 

ger en bredare bild av familjerna. Vi kom fram till att de gravida kvinnorna drömde flera 

mardrömmar under graviditeten än vad vuxna i allmänhet gör, medan de blivande 

papporna inte gjorde det. Riskfaktorer för de blivande föräldrarnas mardrömmar var 

bland annat depressivitet, ångest och stress. Insomni var en riskfaktor för mardrömmar 

hos kvinnorna och hos både kvinnorna och männen var insomningssvårigheter, att 

vakna under natten och en dålig sömnkvalitet riskfaktorer. Hos kvinnorna var också att 

vakna för tidigt en riskfaktor för mardrömmar. 
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