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Bakgrund: Ett vanligt förekommande inslag i många människors liv är stress, som kan göra 

sig påmind som akut stress, fysisk stress eller den stress som många människor känner av i 

sin vardag. När människan känner stress aktiveras människans biologiska system för att 

hantera situationen och stresshormonet kortisol produceras bland annat. The World Health 

Organisation (WHO) har underrättat om att den materiella stressens roll under graviditeten 

och uppföljningsstudier har väckt oro för att avkommor från mödrar som utsätts för stress 

under graviditeten kan ha en ökad risk för specifika sjukdomar såsom missbildningar, astma 

och psykiska och beteendestörningar. 

Syfte: Att beskriva om stress under graviditet påverkar fostret och kan kopplas samman med 

folksjukdomar senare i livet.  

Metod: En allmän litteraturöversikt har genomförts genom att kunskap inom ett begränsat 

område kartlagts, beskrivits, kritiskt granskats och analyserats utifrån tio utvalda 

vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. I analysen valdes fyra teman ut och utifrån dessa 

fyra teman skapades fyra resultatrubriker.  

Resultat: Forskning visar att stress under graviditet påverkar barnet och kan kopplas samman 

med folksjukdomar senare i livet hos barnet. 

Diskussion: Stress under graviditet är ett komplext problem där många faktorer kan spela 

roll. Litteraturöversikten visar att de vanligast förekommande folksjukdomarna som diabetes, 

hjärt-och kärlsjukdom samt fetma, som alla är stora kostnader för samhället, skulle kunna 

vara resultat av stress under moderns graviditet. 



ABSTRACT 

Title: Can stress during pregnancy affect the foetus and can it be linked with public illnesses 

later in life? – A literature review. 
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Background: A common part of many people's lives is stress, which can be recognized as 

acute stress, physical stress or stress that many people experience during their daily lives. 

When a person feels stressed, the human's biological systems are activated to cope with the 

situation and the stress hormone cortisol is produced, among other things. The World Health 

Organization (WHO) has reported that the role of material stress during pregnancy, and 

follow-up studies has raised concerns that the offspring to mothers exposed for stress during 

pregnancy may have an increased risk of specific diseases such as malformations, asthma and 

mental and behavioral disorders. 

Aim: To describe how stress during pregnancy affects the foetus and can be linked with 

public illnesses later in the child’s life.  

Method: A general literature review has been conducted by mapping, describing, critically 

reviewing and analyzing knowledge in a limited area, based on ten selected scientific articles 

in the subject area. In the analysis, four themes were selected, and based on these four themes 

four headings were created. 

Results: Research shows that stress during pregnancy affects the child and can be linked to 

public diseases later in life. 

Discussion: Stress during pregnancy is a complex problem where many factors can play a 

significant role. The literature review shows that the most common public diseases such as 

diabetes, cardiovascular disease and obesity, all of which are major costs for society, could be 

the result of stress during mother's pregnancy. 
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Inledning 

Stress kan förklaras som en obalans mellan de krav som ställs på̊ oss och förmågan att 

hantera dessa krav. Människans biologiska system för att hantera stress aktiveras när en 

situation upplevs som hotfull eller stressfylld (Socialstyrelsen, 2009).  

Enligt Neijd (2015) finns det flera olika stressreaktioner som kroppen utsätts för utan att 

personen är medveten om det, som t.ex. när hjärnan skickar ut signaler till binjurarna för att 

producera stresshormonet kortisol.  

Det finns inga tydliga indikationer på att stress är farligt för den blivande modern under 

graviditeten, men höga halter av kortisol kan rubba den skyddande barriären mellan blivande 

modern och fostret och orsaka infektioner och inflammationer som i sin tur kan leda till 

psykiska och fysiska skador på barnet (Neijd, 2015). Det har föreslagits att exponering för 

stressiga livshändelser under graviditet kan påverka fostrets neurologiska utveckling och leda 

till ökad risk för psykisk ohälsa i framtiden (Dorrington et al., 2014).  

Eftersom stress är ett viktigt ämne inom folkhälsovetenskap kommer ytterligare 

evidensbaserad forskning studeras för att ta reda på om stress hos blivande mödrar påverkar 

fostret (Schalling & Hamid Ghatan, 2018).  

 

Bakgrund 

 

Stress 

Kroppens stressystem har utvecklats under andra förhållanden än de som råder i det 

nuvarande samhället. Långt tillbaka i tiden var stress en instinkt för att möta och agera mot 

plötsliga fysiska hot. Idag utsätts människor istället mer för en psykisk och psykosocial stress 

och oftast utan möjlighet till återhämtning (Socialstyrelsen, 2009). 

När människan utsätts för stress aktiveras stressystemet på samma sätt oavsett om det är en 

kortvarig eller långvarig stress. Den långvariga stressen leder senare till både psykiska och 

fysiska besvär, då stressystemet inte stängs av på samma sätt som vid kortvarig och akut 

situation och leder till en obalans mellan kroppens uppbyggande -och nedbrytande funktioner 

(Socialstyrelsen, 2009). Vid en kortvarig och akut stressituation signalerar hjärnan till 

binjurarna om att utsöndra socker och stresshormoner som till exempel adrenalin, 

noradrenalin och kortisol till blodet (Stjernström, 2014). Dessa hormoner bidrar till 
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energimobilisering som ger extra kraft och ökad koncentration (Socialstyrelsen, 2009). 

Kroppen får minskad smärtkänslighet, immunförsvaret aktiveras, och vissa minnesfunktioner 

förbättras. Kroppen förbereder sig också på̊ en fysisk kraftansträngning, kamp eller flykt, och 

för att klara av kroppsskador. På det psykiska planet känner personen istället känslor som 

rädsla, ilska och aggressivitet. När stressituationen sedan är över borde dessa stressfunktioner 

snabbt stängas av för att kroppen ska få vila och återhämta sig. Om personen upplever att 

faran är övermäktig är det vanligt att reagera med svimningskänsla, trötthet, yrsel, 

muskelsvaghet och symtom från magen som alla ingår i kroppens stresshanteringssystem om 

att spela död (Socialstyrelsen, 2009).  

Personen kan efter ett tag känna känslan av att vilja isolera sig, trötthet, nedstämdhet och 

depression då den parasympatiska delen av nervsystemet saktar in och drar ner på energin. 

Behovet av att dricka alkohol, äta socker eller fet mat kan uppstå när kroppens nervsystem 

vid en långvarig stressituation kan fortsätta uppbyggnaden av energi trots att kroppen 

förbrukar mindre energi (Stjernström, 2014).  

Detta kan dock innebära stora konsekvenser på ett ofött barn därmed är det viktigt att söka 

hjälp för stressrelaterade symtom i god tid.  

  

Prenatal maternell stress 

Prenatal stress kan vara en vanligt förekommande form av stress och refererar till den stress 

som en mamma upplever under graviditeten. Prenatal stress kan vara kronisk och kopplad till 

pågående händelser i kvinnans liv. Den kan även vara akut och kopplad till plötsliga 

förändringar i miljö eller kvinnors dagliga rutin. Kopplingen mellan mor och barn samt dess 

påverkan på fostret under graviditeten kallas för maternell stress. Prenatal stress är därmed 

moderns upplevelse av stress under graviditeten och maternell stress är både moderns och 

barnets upplevelse samt kopplingen mellan varandra. (Zeindler, 2013). 

The World Health Organisation, WHO har underrättat om att den materiella stressens roll 

under graviditeten bör ges högprioriterad forskning (WHO, 2016). Uppföljningsstudier har 

väckt oro för att avkommor från mödrar som utsätts för stress under graviditeten kan ha en 

ökad risk för specifika sjukdomar såsom missbildningar, astma och psykiska och 

beteendestörningar. Enligt WHO (2006) krävs det en omfattande studie som täcker ett större 

antal sjukdomar. 
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Enligt Neijd (2015) har förändringarna i hjärnan hos foster även kunnat kopplas till bland 

annat schizofreni, autism och depression som brukar visa sig senare under barnets liv. Ett 

annat folkhälsovetenskapligt problem som har kunnat kopplas till höga nivåer av psykosocial 

stress både före och under graviditeter är prematur födsel. Prematur födsel kan innebära stora 

negativa hälsokonsekvenser och kan påverka både barnets och familjens livskvalité under de 

första åren och även senare i livet, (McDonald, Kingston, Bayrampour, Dolan & Tough, 

2014). Prematur födsel har visat sig vara en stor bidragande riskfaktor vid spädbarnsdödlighet 

och bidrar signifikant vid nyfödd sjuklighet inklusive neonatala vårdkomplikationer, cerebral 

pares, blindhet, dövhet, andningssjukdomar, funktionsnedsättningar och ytterligare skador i 

hjärnan (McDonald et al., 2014).  

 

HPA-axeln 

Enligt Smeds (2017) styrs stressreaktionen av två stora system, det autonoma nervsystemet 

och hypotalamus-hypofys-adrenalaxeln (HPA-axeln). Vid eventuella hotfyllda upplevelser 

skickar den del av hjärnan som heter hypotalamus signaler till hypofysen, som i sin tur 

signalerar till binjurarna att öka produktionen av kortisol.  

Hypotalamus-hypofys-adrenalaxeln (HPA-axeln) är enligt Braithwaite, Murphy och 

Ramchandani (2016) den viktigaste mekanismen för att förklara relationerna mellan prenatal 

psykosocial stress och dess negativa inverkan på fostret. Vid aktivering frisätts flera olika 

hormoner inklusive kortisol som senare transporteras till fostret. 

 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Stress har blivit allt vanligare i Sverige och är en folksjukdom som kostar flera miljarder 

kronor i form av antidepressiva mediciner och sjukskrivningar. Till detta tillkommer även 

kostnader för läkarbesök och bidrag på grund av arbetslöshet. Om stress under graviditet 

påverkar det ofödda barnet kan detta även leda till ökade kostnader för samhället på grund av 

eventuella utvecklingsproblem och sjukdom hos barnet (Gadea, 2017). 

Genom att arbeta förebyggande för att minska på stressen hos den gravida kvinnan kan 

antalet stressrelaterade sjukdomar minskas hos barnet och ge dem en bra start i livet och 

bättre förutsättningar inför framtiden och därmed en bättre folkhälsa i samhället. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikten var att beskriva om stress under graviditet påverkar 

fostret och kan kopplas samman med folksjukdomar senare i livet. 

  

Metod 

Design 

En allmän litteraturöversikt har genomförts som enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär att kunskap inom ett begränsat område kartläggs, beskrivs, kritiskt granskas och 

analyseras utifrån redan befintliga studier och relevant litteratur. Metoden är relevant för 

studies syfte. 

 

Datainsamling och urval 

Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna WorldCat Discovery, 

ScienceDirect, Medline, CINAHL och PubMed. Databaserna innefattar områden som 

biomedicin samt hälso- och vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 2008). Avgränsning vid 

sökning gjordes med hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterierna har begränsats till artiklar publicerade längst tio år tillbaka för att aktuell 

forskning ska kunna tas del av. Artiklar som är skrivna på svenska eller engelska har valts, då 

det är dessa språk som behärskas av författarna dock har sökningar på engelska gett bättre 

resultat. Granskade artiklar från vetenskapliga tidskrifter har valts (peer review) och 

originalartiklar i full text. Som exklusionskriterier har artiklar som endast handlar om djur 

valts bort och en del artiklar valdes bort efter läsning eftersom innehållet inte svarade på 

studiens syfte och på så vis bedömts som ej relevanta. 

Sökord som har använts är pregnan*, pregnant, pregnancy, stress, infant, non-communicable 

diseases, fetal, psychological, anxiety, risk factors, prenatal, cortisol, later, health, HPA-axis, 

chronic diseases, outcomes, development och child.  Sökorden har kombinerats på olika sätt, 

vilket presenteras i tabell 1. Översikt av sökta artiklar. 
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Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

 

  

Databas Sökord & 

datum 
Träffar Lästa 

Abstract 
Lästa 

Artiklar 
Utvalda 

artiklar 
Artikel namn / 

Notering 
  Inklusions/Ex

klusions 

Medline 

EBSCO 
stress AND 

pregnant 
AND health 

outcomes 

AND infant 
(4/28/2018) 

13 4 3 1 Does acute maternal 

stress in pregnancy 
affect infant health 

outcomes? Examination 

of….. 

  Full-Text, human, 

senast tio år tillbaka, 
engelska. 

PubMed non-

communicabl

e diseases 
AND child 

AND 

pregnan* 
AND stress 
(4/30/2018) 

2 2 2 1 Marital Quality and 

Stress in Pregnancy 

Predict the Risk of 
Infectious Disease … 

  Free Full-Text, senast 

tio år tillbaka, humans. 

WorldCAT 

Discovery 
stress AND 

pregnant 
AND fetal 

AND 

outcomes  
(4/30/2018) 

14 10 3 1 Salivary cortisol 

response to infant 
distress in pregnant 

women with depressive 

symptoms 

  Full-Text online, Peer 

Reviewed, engelska, 
Nedladdningsbar 

artikel, Senast tio år 

tillbaka. 

PubMed stress AND 
fetal 

programming 

AND cortisol  
(5/10/2018)  

5 2 2 1 Higher Maternal 
Prenatal Cortisol and 

Younger Age Predict 

Greater Infant 
Reactivity to… 

  Free Full-Text, senast 
tio år tillbaka, humans, 

Clinical 

CINAHL psychosocial 

stress AND 

pregnancy 
AND child 

outcomes 

AND risk 
factors 

(5/10/2018) 

2 2 2 1 Stress during 

pregnancy and 

offspring pediatric 
disease: A National 

Cohort Study. 
  

 

  Full-Text, Peer-

Reviewed, senast tio år 

tillbaka, engelska 

CINAHL prenatal stress 

AND fetal 
development 
(5/10/2018) 

3 3 2 2 *Psychosocial Stress 

During First 
Pregnancy Predicts 

Infant Health 

Outcomes in.. 
  

 

  Full-Text, Peer-

Reviewed, senast tio år 
tillbaka, engelska 

WorldCAT 
Discovery  

prenatal 
maternal 

stress AND 

infant AND 
later health 

outcomes 

AND cortisol 
(5/10/2018) 

2 2 2 1 Prenatal maternal 
stress programs infant 

stress regulation. 

  Full-Text online, Peer 
Reviewed, engelska, 

Senast tio år tillbaka, 

Medline. 



6 
 

Pubmed hpa axis 

AND 

pregnan* 
AND health 

AND infant  
(5/10/2018) 

19 5 3 1 Effects of prenatal 

depressive symptoms 

on maternal and infant 
cortisol reactivity 

 
Free Full-Text, senast 

tio år tillbaka, humans. 

WorldCAT 

Discovery  
hpa axis 

AND chronic 

diseases AND 
child 

(5/10/2018) 

9 3 2 1 Size at birth, morning 

cortisol and 

cardiometabolic risk 
markers in healthy 

children 

 
Full-Text online, Peer 

Reviewed, 

engelska,Senast tio år 
tillbaka, Medline. 

WorldCAT 
Discovery 

fetal 
programming 

AND anxiety 

AND 
pregnancy 

AND child 

development 
(6/4/2018) 

18 5 3 1 Mercy Pregnancy and 
Emotional Well-being 

Study (MPEWS): 

Understanding 
maternal mental 

health, fetal 

programming and 
child development. 

Study design and 

cohort profile. 

 Full-Text online, Peer 
Reviewed, 

engelska,Senast tio år 

tillbaka, Medline. 

 

Databearbetning och analys 

En studie med kvantitativ ansats presenterar resultat i numerisk form, vilket innebär att 

forskarna specificerar statiska analyser som kan vara av beskrivande-, förutsägande- eller 

förklarande karaktär. I en studie med kvalitativ ansats presenteras resultat i ordform och det 

är forskaren som avgör hur bearbetningen och tolkningen ska genomföras (Forsberg & 

Wengström, 2008). De flesta artiklarna som har använts i studien har varit kvantitativa 

studier. I några fall har en kvalitativ insats utförts för att ta reda på mödrarnas 

självuppskattning kring stressupplevelser och allvarlighetsgrad.  

Arbetet har utgått från Whittemore och Knafls (2005) innehållsanalys, den integrativa 

metoden där artiklarna lästes noggrant flera gånger för att skapa en uppfattning om det valda 

ämnet. Vissa artiklar var svårlästa därför översattes vissa meningar och termer som inte gick 

att förstå. Därefter plockades meningar och fraser ut som innehöll information som var 

relevant för ämnet. Information som bedömdes som viktigt baserades på resultat och fakta 

som helt eller delvis kunde kopplas till studiens syfte, som var att beskriva hur stress under 

graviditet kan påverka fostret och kopplas samman till dagens folksjukdomar. Några exempel 

av viktiga punkter som plockades fram var information om deltagare eller populationen, 

metod och tillvägagångssätt och resultatdelar som gav svar på studiens syfte. Information 

från artiklarna arbetades fram individuellt för att senare kunna kopplas samman och jämföras 
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med varandra. Mönster, teman och nyckelord letades fram och presenteras i tabell 2. 

Sammanställning av artiklar.  

Resultatet har sedan diskuterats och grupperats under olika kategorier som senare har använts 

som nyckelord genom hela arbetsprocessen. Ett induktivt tankesätt har använts där 

kategorierna bestämdes utifrån författarnas tolkningar och slutsatser efter att ha bekantat sig 

med materialet. De fyra teman som arbetades fram var moderns hälsa, barnets utveckling, 

sjukdomar och HPA-axelns betydelse och var relevanta eftersom de kunde kopplas till 

studiens syfte. 

 

Etiska Aspekter 

I denna litteraturöversikt finns endast artiklar som följer etiska riktlinjer vad gäller tillstånd 

från etisk kommitté́ eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är det viktigt att presentera alla resultat eftersom det är oetiskt att 

presentera artiklar som endast stödjer forskarens egen åsikt. Alla artiklar som 

litteraturöversikten bygger på är skrivna på engelska och därmed kan det finnas risk för 

språkliga feltolkningar men ambitionen var att översätta resultaten så korrekt och objektivt 

som möjligt. 

 

Resultat 

Nedan presenteras fyra olika teman som har använts som rubriker och arbetats fram under 

analysprocessen. För att ge svar på vårt syfte har följande rubriker tagits fram, HPA-axeln 

inverkan på fostret och barnet, fysisk- och psykisk ohälsa hos modern och dess koppling till 

HPA-axeln, utveckling hos barnet som en följd av prenatal stress samt folksjukdomar som en 

följd av prenatal stress. 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

 

Författare Artikel namn Metod/ 

studiedesign 
Antal deltagare Plats Summering av resultat Nyckelord 

eller idéer 
  

Murphy, S 

et al. 

(2015) 

Salivary cortisol 

response to infant 

distress in 
pregnant women 

with depressive 

symptoms 

Kohort 

Kvantitativ 

54 kvinnor England Depression under graviditeten är 

förknippad med ökad reaktivitet 

hos HPA-axeln. Detta 
överensstämmer med förändrad 

HPA-axelfunktion som en 

nyckelmekanism genom vilken 
prenatal stämningstörning kan 

påverka fostrets utveckling. 

Kortisol. 

HPA-axeln, 

Depression, 

  

Ekeberg-

Hendriksen
, R & 

Thuen, F. 

(2015) 

Marital Quality 

and Stress in 
Pregnancy Predict 

the Risk of 

Infectious Disease 
in the Offspring: 

The Norwegian 

Mother and Child 
Cohort Study. 

Kohort, 

Kvantitativ 

32 kvinnor Norge Studien hittade starka kopplingar 

mellan stress under graviditet och 
en ökad risk att barnet drabbas av 

infektionssjukdomar. Kortisol kan 

påverka den ofödda barnets 
immunförsvar så att den är redan 

nedsatt vid födsel. 

Infektioner, 

SES, trauma, 
nedsatt 

immunförsvar 

 

Krishnaven

i, G.V., 
Veena, 

S.R., 

Dhube, A., 
Karat, 

S.C., 

Phillips, 
D.I. & Fall, 

C.H. 

(2014) 

Size at birth, 

morning cortisol 
and 

cardiometabolic 

risk markers in 
healthy children 

Kohort, 

kvantitativ 

528 barn England Den intrauterina miljön kan öka 

risken att drabbas av 
folksjukdomar. Stress under 

graviditet kan påverka fostret i 

form av fosterprogrammering och 
modern kan överföra olika 

sjukdomar till barnet. 

Fosterprogra

mmering, 
fetma, 

diabetes, 

hjärt-
kärlsjukdomar 

  

Werner, E., 
Zhao, Y., 

Evans, L., 

Kinsella, 
M., 

Kurzius, 

L., 
Altincatal, 

A., 

McDonoug
h, L. och 

Monk, C. 

(2013) 

Higher Maternal 
Prenatal Cortisol 

and Younger Age 

Predict Greater 
Infant Reactivity 

to Novelty at 4 

Months: An 
Observation Based 

Study. 

Longitudinell, 
kvantitativ 

103 kvinnor Columbia Stress under graviditet kan ha 
både negativa och positiva 

effekter på utveckling. Lagom 

mängd stress påverkar det ofödda 
barnets hjärnutveckling positivt. 

Hög stressnivå kan påverka 

barnets hjärtfrekvens och leda till 
hjärtproblematik. 

SES, fostrets 
och barnets 

fysisk- och 

psykisk 
utveckling. 

  

Tegethoff, 
M., 

Greene, N., 

Olsen, J., 

Schaffner, 

E., & 

Meinlschm
idt, G. 

(2011) 

Stress during 
pregnancy and 

offspring pediatric 

disease: A 

National Cohort 

Study. 

Kohort, 
kvantitativ & 

kvalitativ 

Ej spec Danmark Starkare kopplingar mellan hög 
stressade mödrar och sjukdomar 
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HPA-axelns inverkan på fostret och barnet 

Maternell prenatal stress är ett komplext fenomen som påverkar mödrarnas känslor, fysiologi 

och beteende på många sätt. Detta kan i sin tur även påverka fostret genom ett nätverk av 

olika vägar och enligt Braithwaite, Murphy och Ramchandani (2016) sker detta både indirekt 

tack vare den blivande moderns levnadsvanor och direkt genom HPA- axeln och kortisol 

samt olika enzymer och hormoner som transporteras direkt till fostret via blodbanan och 

andra kroppsvätskor. 

Hypotalamus-hypofys-adrenalaxeln (HPA-axeln) är enligt Braithwaite et al. (2016) den 

viktigaste mekanismen för att förklara relationerna mellan prenatal psykosocial stress och 

dess negativa inverkan på fostret. HPA- axeln är en slutprodukt av kortisol och aktiveras när 

modern utsätts för stress. Vid aktivering frisätts flera olika hormoner inklusive kortisol som 

senare transporteras till fostret. 

Enligt Braithwaite et al. (2016) behöver fostret en viss mängd kortisol till olika processer i 

hjärnans -och lungornas utveckling, men för höga kortisolkoncentrationer kan leda till 

negativa konsekvenser och kompromissa fostrets beteendemässiga, immunologiska och 

kognitiva utveckling.   

Braithwaite et al. (2016) presenterar även intressanta resultat som visar hur stress kan delas in 

i olika kategorier beroende på allvarlighetsgrad som till exempel maternell stress efter att ha 

utsatts för en hotande situation, maternell stress baserad på självrapporterad ångest och 

emotionell stress som utlöses på grund av graviditeten i sig. En hotande situation kan till 

exempel vara vid naturkatastrofer eller terroristattacker. Med stress på grund av graviditeten i 

sig menas det olika frågor som rör graviditetsprocessen, som till exempel; oro över barnets 

hälsa eller oro över att föda. Desto allvarligare utlösningsgrad ju högre risker utsätts det 

ofödda barnet för. 

Enligt Galbally et al. (2017) är det HPA-axeln som kontrollerar kroppens reaktion till stress. 

Det är högst troligt att maternell stress överförs från modern till fostret via tre möjliga 

mekanismer. Dessa mekanismer innefattar; minskat blodflöde i livmodern, transport av 

moderns stresshormoner av moderkakan och utsöndring av moderkakans 

kortikotropinfrisättande hormon (CRH) till fostret. Det sympatiska nervsystemet aktiveras när 

människor utsätts för stress och på så vis minskas blodflödet vilket kan öka risken att utsätta 

fostret för störningar under utvecklingen. Minskad syre -och vätsketransportnivå genom 
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moderkakan samt minskat upptag av glukos är några risker som finns och som senare kan 

bidra till utvecklingen av olika folksjukdomar så som diabetes och lungsjukdomar både hos 

modern och barnet (Murphy, Braithwaite, Hubbard, Williams, Tindall, Holmes & 

Ramchandani, 2015).  

Murphy et al. (2015) har hittat samband mellan depression hos modern under graviditet och 

rubbningar på både barnets och moderns HPA-axel. Stress kan vara en bidragande orsak till 

depression och förknippas med ökad risk för sjukdom hos barnet både vid födsel och senare i 

livet. Studien tar upp viktiga aspekter kring kopplingar till stressrelaterade sjukdomar rörande 

cirkulationsorgan som hjärta och blodkärl och moderns exponering till stress. Lider modern 

av psykosocial stress under graviditet som rubbar HPA-axeln i form av för höga 

hormonhalter kan detta senare programmera fostrets HPA-axel och på så vis överföra 

stressymptom till barnet. Dessa stressymptom kan påverka barnet under hela livet och vara en 

bidragande orsak vid framtida sjukdomsfall och diagnoser (Murphy et al., 2015). 

 

Fysisk -och psykisk ohälsa hos modern och dess koppling till HPA-axeln 

Samlade bevis tyder på att moderns sociala och psykiska stress under graviditeten speglar ett 

sådant tillstånd som kan påverka barnets utveckling negativt, med viktiga konsekvenser för 

både fysiska och psykiska hälsoeffekter. Resultat visar att livmoderns exponering för prenatal 

psykosocial stress kan ge ökad långsiktig risk för en rad negativa hälsorelaterade utfall hos 

människor (Davis, Glynn, Waffarn & Sandman, 2011). 

Depression hos modern under graviditeten är förknippad med ökad risk för dåliga 

födelseutfall, barns beteendemässiga, kognitiva och känslomässiga problem och som senare 

kan resultera i psykiatrisk sjukdom vid vuxen ålder (Murphy et al., 2015). 

De flesta mänskliga studier av prenatal stress har gjorts vid större livshändelser och den stress 

som till exempel familjemedlems död, katastrofala katastrofer i hela världen som till exempel 

jordbävningar och terrorhandlingar, kronisk stress, dagligt krångel, uppfattad stress, symptom 

på depression eller generell ångest och graviditetsspecifik ångest medför. 

Även en förändring av HPA-axeln hos både modern och barn har varit aktuell som en 

potentiell underliggande biologisk mekanism som knyter till prenatal mödrars 

stämningsstörning med barnets resultat. HPA-axelfunktionen är känd att förändras hos 

spädbarn som har blivit utsatta för prenatal mödrars ångest och depression. Det finns också 
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bevis på att prenatal mödrars ångest är associerad med HPA-förändringar som kvarstår i 

senare barndom. Ökade nivåer av kortisol hos modern kan potentiellt förmedla sådana 

effekter av depression och ångest på utvecklingen av fetal HPA-systemet. Kvinnor som 

upplever symptom på depression under graviditeten har ökat salivkortisol svar. Detta är en 

viktig förklaring till depressionsrelaterade förändringar i HPA-axelfunktionen som är en 

potentiell mekanism där mödrarnas stämningsstörning under graviditeten kan påverka fostrets 

utveckling, och senare barnets beteendemässiga och känslomässiga resultat (Murphy et al., 

2015).  

Däremot kunde det inte hittas några kopplingar mellan mödrarnas prenatala 

stämningsstörningar och ökade kortisolnivåer hos fostret i studien som Braithwaite et al. 

(2016) gjort. Detta kan tyda på att depression i sig inte påverka barnet i samma grad som 

tidigare forskning har bevisat, utan det kanske berörde på confounding faktorer eller 

eventuella brister i undersökningsmetoden.  

Enligt studien som gjordes av Galbally et al. (2017) fann de inte heller några kopplingar 

mellan antidepressiva mediciner och skador på fostret som kan senare påverka barnets 

livskvalité eller leda till sjukdom.  

 

Folksjukdomar som en följd av prenatal stress 

Tidigare studier har tagit upp hur moderns HPA-axel kan programmera fostrets HPA-axel 

och på så vis transportera vissa hormoner över till fostret som senare kan ha allvarliga 

konsekvenser på barnet. Enligt Krishnaveni, Veena, Dhube, Karat, Phillips och Fall (2014) 

kan programmeringen även gälla vid utvecklingen av olika folksjukdomar som till exempel 

diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och fetma.  Den konventionella etiologiska modellen för fetma 

och diabetes föreslår en genetisk predisposition och en utfällning av en ohälsosam vuxen 

livsstil som orsakande riskfaktorer.  

Krishnaveni et al. (2014) har även hittat resultat som tyder på att maternell stress är den 

viktigaste programmeringsstimuleringen samt även en försvagad metabolism, maternell 

näringsrubbningar och infektioner. Alla dessa fynd tyder på att även subtila förändringar i 

moderns livmodermiljö kan få djupgående effekter på utvecklingen av fostret system och att 

dessa effekter är kvar för resten av barnets liv. 
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Forskning visar att människors kostvanor försämras när de utsätts för psykosocial stress. 

Fysisk aktivitet och sömnvanorna påverkas negativt då många människor upplever att de inte 

hinner med viktiga aktiviteter och på vis rubbas även kroppens basala behovsvanor. 

Skillnaden mellan den gravida kvinnan och andra människor är att under graviditet utsätts 

även det ofödda barnet för liknande eller till och med högre risker eftersom de första 

månaderna är avgörande för barnets utveckling (Braithwaite et al., 2016). 

Forskning har dock även visat att stress under graviditet har både positiva och negativa 

effekter på fostret och barnet senare i livet. Enligt Werner et al. (2013) kräver den mänskliga 

hjärnan tillräcklig, men inte överväldigande, stress för att främja optimal neural utveckling 

både före och efter födseln. Studien diskuterade även möjliga orsaksfaktorer, som till 

exempel vid exponering för föroreningar som finns i den fysiska miljön är prenatal 

exponering en samvariation av postnatal exponering. Det vill säga att kvinnor som är psykiskt 

oroliga under graviditeten tenderar att förbli så efter graviditeten. Detta i sin tur kan också 

vara en bidragande faktor som påverkar barnets utveckling på grund av det eventuella 

bristande engagemanget hos modern (Werner et al., 2013). 

Enligt studien som utfördes av Tegethoff, Greene, Olsen, Schaffner och Meinlschmidt (2011) 

fanns det redan viktiga fynd som tydde på att tidiga livsfaktorer kunde förutbestämma 

individer för sjukdomar under livstiden.  

  

Utvecklingsrubbningar hos barnet som en följd av prenatal stress 

Trots att barnsjukligheten har minskat globalt sedan 1990-talet, är infektionssjukdom hos 

spädbarn fortfarande ett allvarligt folkhälsoproblem. Eftersom det är den främsta orsaken till 

död hos spädbarn finns det ett starkt behov av att identifiera faktorer som kan minska 

sannolikheten för infektioner hos barn (Ekeberg Henriksen & Thuen, 2015). 

Maternell prenatal stress är förknippad med ökad rapportering av spädbarnsjukdomar samt 

ökad frekvens för både akutmottagningsbesök och avdelningsbesök. Mindre allvarliga akuta 

infektionssjukdomar, inklusive lunginflammation, övre luftvägsinfektioner, mag-och 

tarmkatarr, mag-och tarminflammation, cystit, bronkit, inflammation i ögats bindhinna 

eller influensa är några av de sjukhusvistelser som kopplats samman med barn som utsatts för 

prenatal stress visar en ny studie. En studie av nederländska graviditeter fann även att barns 

andningssjukdomar, generella sjukdomar, hudsjukdomar och antibiotikabruk under det första 
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året av livet var förknippade med moderns prenatala stress (Phelan, DiBenedetto, Paul, Zhu 

& Kjerulff, 2015). 

Uppföljningsstudier har väckt oro hos forskare rörande de barn vars mödrar som utsatts för 

stress under graviditet löper en ökad risk för framtida specifika sjukdomar hos barnet så som 

missbildningar, astma och psykiska och beteendestörningar. Fostrets stress under graviditeten 

var förknippad med ökad sjukdomsrisk i 11 av 16 diagnostiska kategorier, inklusive ökad risk 

för första diagnos av infektiva och parasitära sjukdomar, psykiska och beteendestörningar hos 

barn upp till 2,5 års ålder samt sjukdomar på ögon, öron, andningsorgan, 

matsmältningssystem, hud, muskuloskeletala och genitourinära systemet (Tegethoff et al., 

2011). 

Studien som genomfördes av Endara, Ryan, Sevick, Conlin, Macera och Smith (2009) fann 

de inga signifikanta samband mellan exponering för maternella stressor och negativa resultat. 

En studie hade utförts bland familjemedlemmar inom militären där kvinnan var gravid under 

11 september 2011. Där undersöktes om militära familjemedlemmar upplevde ohälsosamma 

psykologiska reaktioner under månaderna efter terrorattackerna. Militära familjer kan dock 

ha haft ökad stress på grund av chansen att deras familjemedlemmar skulle bli inkallade som 

första respondenter eller utplaceras utomlands. Ett nationellt stöd kan ha varit anledning till 

mindre upplevd stress i samband med terrorattacken. Resultat från den stora 

befolkningsbaserade studie visar alltså att kvinnor som var gravida under terrorattackerna den 

11 september 2001 inte hade någon ökad risk för negativa barnhälsoutfall (Endara et al., 

2009). 

  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Stress bland gravida kvinnor är ett brett ämne både inom folkhälsovetenskap och inom olika 

medicinska områden. Detta har upplevts som problematiskt då vårt valda ämne är två 

områden som flätats samman och där gränsen mellan de båda känns väldigt otydlig. Det 

berörda området innefattar många olika sjukdomar som hade behövts titta närmare på för att 

få en bättre helhetsbild, men på grund av den otydliga gränsen och den begränsade tid har det 

varit svårt att gå in på djupet utan att förlora den folkhälsovetenskapliga relevansen. Vi har 

försökt att hålla oss till syftets mening som är att hitta svar på hur stress kan påverka fostret 
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och ta reda på eventuella konsekvenser hos barnet som kan kopplas samman med dagens 

folksjukdomar. 

Vid första sökningen genererade sökorden väldigt många träffar vilket kan vara både positivt 

och negativt. Vissa sökord genererade över 5000 träffar och därför var vi tvungna att försöka 

få ner antal träffar genom att hitta nya sökord och kombinationer. Vid det andra försöket gav 

det ett betydligt mer hanterbart antal träffar på ungefär 2–21 per sökning och på så vis kunde 

vi läsa de relevanta abstrakten och även titta närmare på flera studier. Alla artiklar som valdes 

var skrivna på engelska eftersom det gav flest antal träffar och kunskapsområdet var bredare.  

Överlag har de artiklarna som valts på ett tydligt sätt beskrivit vilka effekter som stress har på 

fostret och barnet samt även visat en hög validitet och reliabilitet. De flesta författarna har 

skrivit flera studier inom ämnet och har det som huvudområde.  

En studie som valdes bort vid sökning av våra artiklar visade om vilka neurokognitiva 

förändringar som ligger till grund för sambandet mellan moderns fetma och ökad risk för 

ADHD hos barn. Resultaten påvisade att högt BMI före graviditet, men inte viktökning under 

graviditeten, var associerad med efterföljande barns ADHD-symtom, som tittade närmare på 

barnets beteende vid ungefär sju års ålder. Detta tyder på att moderns övervikt är förknippad 

med en förändrad bana av hjärnans utveckling, som kan förmedlas av en högre 

inflammatorisk miljö hos överviktiga mödrar (Entringer, Buss & Wadhwa, 2016). Artikeln 

valdes bort eftersom den klassificerades som en ”review” artikel och enligt instruktionerna 

fick de inte inkluderas i litteraturöversikten.   

Vid utförande av litteraturöversikten har vi eftersträvat att inkludera artiklar som fått tillstånd 

av etiska kommittéer. Barns hälsa var huvudsyftet med denna översikt och därför har det 

även varit av högsta prioritet att hitta artiklar som redovisade om föräldrarnas tillstånd för 

minderåriga. De personerna som ingick i studierna ska även ha varit välinformerade om 

studiens syfte samt och fått välja om de vill frivilligt medverka.  

Publication bias har också beaktas vid kunskapsinhämtning då det kan vara möjligt att 

forskaren har utelämnat negativa resultat och bara publicerat positiva resultat som stämmer 

med studiens hypotes. 
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Resultatdiskussion  

Resultaten från denna litteraturöversikt tyder på att barn löper större risk att drabbas av 

allvarliga komplikationer när den blivande modern utsätts för stress. För höga 

hormonkoncentrationer är en av de största riskfaktorerna där bland annat kortisol och 

kortikotropinfrisättande hormon transporteras till fostret och kan vara skadligt vid högre 

doser (Galbally et al., 2017). 

Forskning har även visat att graden av upplevd stress hos modern också spelar en betydande 

roll för resultatet. Det går inte att jämföra vardaglig stress med sådan stress som upplevs vid 

till exempel terrorattacker eller naturkatastrofer. Vid högre stressexponering släpps högre 

doser hormoner och därmed ökar riskerna för det ofödda barnet (DiPietro, 2012).  

Resultaten visar även på att stress generellt men även innefattande den under graviditet kan 

leda till andra riskfaktorer som spelar stor roll. Dåliga kost- och sömnvanor samt brist på 

fysisk aktivitet hos modern är tre faktorer som kan vara en följd av stress och som i sin tur 

påverkar fostret (Braithwaite et al., 2016). Detta betyder att stressrelaterade sjukdomar hos 

barnet kan förknippas både indirekt och direkt till moderns hälsa och välbefinnande under 

graviditeten. Med indirekt menas att fostret påverkas negativt som en följd av moderns 

ohälsosamma beteenden som orsakats av en stressreaktion. Med direkt menas skador som 

sker hormonellt via HPA-axeln och som påverkar barnet oberoende av moderns fysiska 

beteende.  

 

Några studier har även kommit fram till att prenatal stress kan ha positiva effekter på fostret 

och kan som en fördel påskynda barnets kognitiva och motoriska utveckling (Werner et al., 

2013). Återigen spelar allvarlighetsgraden en stor roll vid detta påstående. Vid vardaglig 

stress oftast finns det möjlighet till återhämtning men vid akut stress, som till exempel stress 

på grund av krig eller naturkatastrofer finns det begränsade eller inga möjligheter till 

återhämtning då dessa händelser pågår under en längre period utan vila. 

 

Den information som finns på internet om graviditet, stress och följder speglar inte den 

allvarlighetsgrad som forskningen visar inom ämnet. Det som finns tillgängligt är 

nyhetsartiklar baserade på vetenskaplig forskning, men myndigheter och information från 

sjukvård finns inte att tillgå. Flera arenor som till exempel sjukvård och arbetsplats behöver 

arbeta mer förebyggande och informativt för att ge mödrar en så stressfri graviditet som 
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möjligt. Stress under graviditet är ett komplext problem där många faktorer kan spela roll 

som till exempel tillgång eller brist på socialt stöd och hur beteendemönster som försämrad 

kost och sömnvanor påverkas av stress.  

En anledning till denna informationsbrist är möjligtvis att varningar om stress under 

graviditet kan bygga på stressen ytterligare ifall den blivande modern omöjligt kan undvika 

stress och ha tillgång till återhämtning.  

 

Slutsats 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva om stress under graviditet påverkar fostret och kan 

kopplas samman med nutidens folksjukdomar senare i livet. Resultatet av de tio artiklarna 

visar en tydlig bild och ett starkt samband mellan den blivande moderns hälsa och 

välbefinnande samt de eventuella hälsorisker detta innebär för barnet.  

Det visar sig att stress under graviditet kan både ha en positiv och negativ inverkan på barnet 

beroende på allvarlighetsgraden samt moderns egen upplevelse av stress och copingstrategier. 

Litteraturöversikten visar att de vanligast förekommande folksjukdomarna som diabetes, 

hjärt-och kärlsjukdom samt fetma, som alla är stora kostnader för samhället, kan vara resultat 

av stress under moderns graviditet. 

Ämnet i sig behöver uppmärksammas mer så blivande mödrar aktivt kan ta beslut som 

gynnar både henne och barnet. Mer forskning krävs men framförallt behövs det mer 

tillgänglig information om hur stress påverkar barnet och risken att drabbas för olika 

folksjukdomar ökar senare i livet. För att få bukt på och minska de folksjukdomar som råder i 

landet och som forskning visat sig kan grundas i stress hos den blivande modern, anser vi att 

myndigheter och sjukvård bör arbeta förebyggande redan innan barnet har fötts. 

SBU (2014) har tagit fram en artikel om mindfulness och meditationsprogram mot stress, 

men poängterar att det inte finns något vetenskapligt belägg att denna metod skulle vara mer 

effektiv mot stress än träning, KBT eller beteendeterapi. Denna publikation är inget som 

vänder sig specifikt till gravida utan till alla individer, kvinnor som män. Mindfulness och 

meditation kan som förslag ingå i mödravården och de föräldrautbildningar som erbjuds. 

Dessa metoder skulle kunna användas som ett förslag till fortsatt forskning för att undersöka 

eventuella positiva effekter på modern och det ofödda barnet. 

 



18 
 

Referenslista 
* Asterisken används för att markera vilka artiklar ingår i litteraturöversikten. 

 

*Braithwaite, E.C., Murphy, S.E. & Ramchandani, P.G. (2016). Effects of prenatal 

depressive symptoms on maternal and infant cortisol reactivity. Arch Womens Ment 

Health. 19:581–590. doi:10.1007/s00737-016-0611-y 

 

*Davis, E.P., Glynn, L.M., Waffarn, F. & Sandman, C.A. (2011). Prenatal maternal stress 

programs infant stress regulation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

52(2):119-29, doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02314.x . 

 

DiPietro, J.A. (2012). Maternal stress in pregnancy: Considerations for fetal development. 

Journal of adolescent health. (2 Suppl): S3-8. doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.04.008 

  

*Ekeberg-Henriksen, R. & Thuen, F. (2015). Marital Quality and Stress in Pregnancy Predict 

the Risk of Infectious Disease in the Offspring: The Norwegian Mother and Child Cohort 

Study. Plos one. 10(9): e0137304. doi: 10.1371/journal.pone.0137304 

  

*Endara, S.M., Ryan, M.A., Sevick, C.J., Conlin, A.S., Macera, C.A. & Smith, T.C. (2009). 

Does acute maternal stress in pregnancy affect infant health outcomes? Examination of a 

large cohort of infants born after the terrorist attacks of September 11. BMC Public 

Health. 20; 9:252. doi:10.1186/1471-2458-9-252 

 

Entringer, S., Buss, C. & Wadhwa, P.D. (2016). Prenatal stress, development, health and 

disease risk: a psychobiological perspective – 2015 Curt Richter Award Winner. 

Psychoneuroendocrinology. 62:366–75. doi: 10.1016/j.psyneuen.2015 08 019. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

  

Gadea, I.K. (2017). Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning. Hämtad den 21 januari 

2018 från: https://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Hjalp-till-barn-med-

funktionsnedsattning/ 

 

*Galbally, M., IJzendoorn, M.V., Permezel, M., Saffery, R., Lappas, M., Ryan, J., …. Lewis, 

A.J. (2017). Mercy Pregnancy and Emotional Well‐being Study (MPEWS): 

Understanding maternal mental health, fetal programming and child development. Study 

design and cohort profile. Int J Methods Psychiatr Res. School of Psychology and 

Exercise Science,Murdoch University. Australia. 26(4) DOI: 10.1002/mpr.1558-  

 

https://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Hjalp-till-barn-med-funktionsnedsattning/
https://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Hjalp-till-barn-med-funktionsnedsattning/


19 
 

*Krishnaveni, G.V., Veena, S.R., Dhube, A., Karat, S.C., Phillips, D.I. & Fall, C.H. (2014). 

Size at birth, morning cortisol and cardiometabolic risk markers in healthy children. 

Clinical Endocrinology 80, 73–79. doi: 10.1111/cen.12143 

 

McDonald, S.W., Kingston, D., Bayrampour, H., Dolan, S.M. & Tough, S.C. (2014). 

Cumulative psychosocial stress, coping resources & preterm birth. Arch Womens Ment 

Health 17:559–568. doi: 10.1007/s00737-014-0436-5 

  

*Murphy, S. E., Braithwaite, E.C., Hubbard, I., Williams, K.V., Tindall, E., Holmes, E.A. & 

Ramchandani, P.G. (2015). Salivary cortisol response to infant distress in pregnant 

women with depressive symptoms. Arch Womens Ment Health, 8(2):247–53. 

doi:10.1007/s00737-014-0473-0 

 

Neijd, M. (2015). Ökad halt av stresshormon under graviditeten kan orsaka negativa 

förändringar i avkommans hjärna. Hämtad den 27 november 2017 från 

http://files.webb.uu.se/uploader/858/BIOKand-16-002-Neijd-Magdalena-uppsats.pdf 

  

*Phelan, A.L., DiBenedetto, M.R., Paul, I.M., Zhu, J. & Kjerulff, K.H. (2015). Psychosocial 

Stress During First Pregnancy Predicts Infant Health Outcomes in the First Postnatal 

Year. Matern Child Health. 19(12):2587–97. doi: 10.1007/s10995-015-1777-z 

 

SBU (2014). Meditationsprogram mot stress vid ohälsa (Rapport 13:14). Hämtad 21 maj 

2018 från http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/meditationsprogram-mot-

stress-vid-ohalsa-/ 

 

Schalling, M. & Hamid Ghatan, P. (2018) Ledare: Stress och hjärnans sjukdomar. Media 

Planet: Folkhälsa. Hämtad den 21 maj 2018 från: http://www.xn--folkhlsa-

4za.nu/halsa/stress-och-hjarnans-sjukdomar 

Smeds, T. (2017). Utmattningssyndrom kan försämra vår förmåga att reglera stress. 

Vetenskap & Hälsa. Hämtad den 4 juni 2018 från: 

http://www.vetenskaphalsa.se/utmattningssyndrom-kan-forsamra-var-formaga-att-

reglera-stress/ 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Hämtat den 6 december 2017 från 

(http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/6_Psykosociala.pdf) 

Stjernström Roos, I. (2014, 25 januari). Stress. Hämtat den 6 december från 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/ 

  

*Tegethoff, M., Greene, N., Olsen, J., Schaffner, E. & Meinlschmidt, G. (2011). Stress 

during Pregnancy and Offspring Pediatric Disease: A National Cohort Study. 

Environmental Health Perspectives. 119(11):1647-52. doi: 10.1289/ehp.1003253 

http://files.webb.uu.se/uploader/858/BIOKand-16-002-Neijd-Magdalena-uppsats.pdf
http://files.webb.uu.se/uploader/858/BIOKand-16-002-Neijd-Magdalena-uppsats.pdf
http://www.folkhälsa.nu/halsa/stress-och-hjarnans-sjukdomar
http://www.folkhälsa.nu/halsa/stress-och-hjarnans-sjukdomar
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/


20 
 

 

*Werner, E., Zhao, Y., Evans, L., Kinsella, M., Kurzius, L., Altincatal, A., …. Monk, C. 

(2013) Higher Maternal Prenatal Cortisol and Younger Age Predict Greater Infant 

Reactivity to Novelty at 4 Months: An Observation Based Study. National Institutes of 

Health. 55(7):707-18. doi: 10.1002/dev.21066 

  

Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The Integrative Review: Updated Methodology, 52, 546-

553, doi: 10.1111/j.1365-2648.2005. 03621.x 

  

World Health Organization. (2006). Promoting Optimal Fetal Development: Report of a 

Technical Consultation. Geneva. Hämtad från: 

http://www.who.int/nutrition/topics/fetal_dev_report_EN.pdf 

 

Zeindler, C. (2013). Prenatal maternal stress. Douglas Mental Health University Institute. 

Hämtad den 22 maj, 2018 från: http://www.douglas.qc.ca/info/prenatal-stress 

 

 

 




