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Sammanfattning 

Bakgrund: Prevalensen för postpartumångest anses hög. Fysisk aktivitet har positiva 

effekter på depressiva symtom och ångest hos gravida. Ett högt respektive lågt Body Mass 

Index (BMI) kan öka risken för postpartumångest, men sambandet mellan muskelmassa och 

postpartumångest är inte tidigare studerat. 

 

Syfte: Undersöka sambandet mellan nivå av ångest och BMI respektive muskelmassa 

postpartum samt undersöka skillnaden i nivå av självskattad ångest postpartum mellan två 

grupper: de som angav regelbunden träning och de som ej angav regelbunden träning under 

graviditeten. 

 

Metod: En kvantitativ korrelerande och komparativ tvärsnittsstudie. Data samlades in med 

enkäten Beck Anxiety Inventory (BAI) och en fråga om träning som besvarades av 2599 

deltagare. Bioimpedans mättes på 164 deltagare och användes för att generera andel 

muskelmassa samt BMI. 

 

Resultat: Samband förelåg mellan högre nivå av ångest och högre andel muskelmassa 

(r=0.25, p =<0.05) samt mellan högre nivå av ångest och högre BMI (r=0.23, p=<0.05).  

Gruppen som angav regelbunden träning: Md 4 (Q=6) skattade signifikant lägre nivå av 

ångest (p=<0.05) jämfört med gruppen som ej angav regelbunden träning: Md 4 (Q=8) 

 

Slutsats: Ett högt BMI och en hög andel muskelmassa korrelerar med en högre nivå av 

postpartumångest. Träning under graviditet hade ett samband med lägre nivå av 

postpartumångest. 

 

 

 

 

Keywords: Postpartum anxiety, Postpartum depression, Body Mass Index, Exercise during 

pregnancy, Resistance training. 

 



   
 

   

Abstract 

Background: The prevalence of anxiety postpartum is high. Physical activity has shown 

positive effects for depressive symptoms and anxiety in pregnant women. The risk of anxiety 

postpartum can increase with a high and low Body Mass Index (BMI), no studies have been 

found to investigate the correlation between muscle mass and anxiety. 

 

Aim: To investigate the correlation between level of anxiety, BMI and proportion of muscle 

mass postpartum and see if there were any differences in level of self-reported anxiety 

between two independents groups: those who reported regular exercise and those who didn’t 

report regular exercise during pregnancy.  

 

Method: A quantitative correlative and comparative cross-sectional study. Data was 

collected using Beck Anxiety Inventory (BAI) questionnaire and one question about training 

answered by 2599 participants. Bioimpedance was used to calculate the proportion of muscle 

mass and BMI and included 164 participants.  

 

Results: There was a correlation between higher level of anxiety and higher proportion of 

muscle mass (r=0.25 p=<0.05) and between higher level of anxiety and higher BMI (r=0.23 

p=<0.05). There was a difference (p=<0.05) in level of anxiety between two groups: those 

who reported regular exercise: Md 4 (Q=6) self-reported a lower level of anxiety than those 

who didn´t report regular exercise: Md 4 (Q=8).  

 

Conclusion: High BMI and high proportion of muscle mass correlate with higher level of 

anxiety postpartum. There was a correlation between exercise during pregnancy and a 

decreased level of anxiety.  

 

 

 

Keywords: Postpartum anxiety, Postpartum depression, Body Mass Index, Exercise during 

pregnancy, Resistance training 
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BAKGRUND 

Tidsperioden efter förlossning förknippas ofta med lycka men kan även innebära psykiska 

påfrestningar, såsom förlossningsdepression (postpartumdepression) och förlossningsångest   

(postpartumångest) (1). I Sverige uppskattas hela 8-15% kvinnor drabbas av 

postpartumdepression (2). Det finns ingen tydlig prevalens för postpartumångest i Sverige, 

men en amerikansk review (3) uppger att 13- 40% kvinnor kan vara drabbade av 

postpartumångest. Ett högt Body Mass Index (BMI) ökar risken att drabbas av 

postpartumdepression medan att vara fysisk aktiv under graviditet verkar förebyggande och 

lindrande (4,5).  

 

Depression och ångest 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem, där depression och ångest är vanligt 

förekommande. I Sverige är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och de 

som drabbas behöver ofta lång återhämtningstid innan de kan återgå till arbete (6). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) (7) definierar 

depression som en negativ förändring på energinivå, stämningsnivå, funktionsnivå och för att 

bli diagnostiserad ska personen ha haft symtom under minst två veckors tid. Vanliga 

depressiva symtom (symtom på depression) kan vara: nedstämdhet, ångest och oro, 

sömnstörningar, trötthet, skuldkänslor och hopplöshet. Ångestsyndrom definieras enligt 

DSM-V (7) som en överdriven rädsla för specifika situationer, objekt, kroppsliga tillstånd 

eller ihållande oro för framtida faror eller hot. Det finns flera olika typer av ångest men 

gemensamt för dem alla är symtom såsom: tryck över bröstet, ökad hjärtfrekvens, illamående, 

yrsel och rädsla för att mista kontrollen (8). I den senaste svenska nationella folkhälsoenkäten 

(9) uppvisar mellan 27-36% att de upplever besvär av ängslan, oro eller ångest och att kvinnor 

har en benägenhet att drabbas i högre utsträckning än män (10).  

 

Postpartumdepression och postpartumångest 

En graviditet innebär både psykiska och fysiska omställningar för kvinnan, där 

hormonnivåerna förändras, sömnmönstret kan påverkas och oro inför den nya rollen som 

mamma kan uppkomma (7). Från några dagar upp till 2 veckor efter förlossningen är det 

vanligt att kvinnan kan uppleva depressiva symtom vilket då brukar benämnas ”baby blues”. 

Om tillståndet kvarstår en längre tid kan det istället röra sig om en postpartumdepression (11). 
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Symtombilden för postpartumdepression skiljer sig inte från depression, men ska ha 

uppkommit under graviditet eller inom cirka 4 veckor efter förlossning (7). En studie av 

Papamarkou M, et al. (12) visade att postpartumdepression associerar med minskad 

livskvalitet. 

 

Ångest efter graviditet är ett tillstånd som också kan drabba kvinnan, det kallas då  

postpartumångest och har samma symtombild som ångest hos övriga befolkningen. En av de 

största riskfaktorerna till postpartumångest är en tidigare sjukdomshistoria av ångest och 

depression. Andra riskfaktorer har visat sig vara: ung ålder, hög utbildningsnivå, bristande 

socialt stöd, förlossningsrädsla eller svår upplevelse av förlossningen (3). Postpartumångest 

kan medföra negativa konsekvenser för både kvinnan och familjen. Anknytningen till barnet 

och amningen kan påverkas negativt men även moderns sömn, kognition och kvinnans tilltro 

till sin egen förmåga att ta hand om barnet (3,13,14). Postpartumångest och 

postpartumdepression tillhör bland de vanligaste graviditetskomplikationerna (15), tillstånden 

kan förekomma oberoende av varandra, men det finns en signifikant stor samsjuklighet. Både 

forskning och screening av postpartumdepression förekommer i större utsträckning än för 

postpartumångest (3). 

 

De nuvarande behandlingsriktlinjerna för depressiva symtom postpartum är: psykologisk 

behandling som kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) eller 

läkemedelsbehandling. Eventuella risker med biverkningar av läkemedelsbehandlingen 

behöver alltid vägas mot risken med obehandlad sjukdom. Det vanligaste läkemedlet som 

används är Serotonine Selective Reuptake Inhibitors (SSRI) som anses vara relativt säker att 

använda under graviditet, men trots det är många kvinnor tveksamma till medicinering under 

graviditet (15). 

 

Fysisk aktivitet vid graviditet  

Enligt folkhälsomyndigheten (16) definieras fysisk aktivitet som "all kroppsrörelse som 

resulterar i ökad energiförbrukning". Träning är en form av fysisk aktivitet som ska vara 

planerad, strukturerad och syfta till att bibehålla eller förbättra den fysiska 

prestationsförmågan (17). Rekommendationerna för träning under graviditet har genom åren 

varit omdiskuterade och mer restriktiva, men i takt med att kunskap ökat inom området har 

det visat sig att fysisk aktivitet vid graviditet har minimala risker och stora hälsofördelar. 
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Fysisk aktivitet har visat sig verka förebyggande för bland annat postpartrumdepression, 

postpartumångest, graviditetsdiabetes och viktkontroll (5,18).  

 

Gravida kvinnor utan medicinska komplikationer rekommenderas idag att följa samma 

allmänna rekommendationer som övriga befolkningen, vilket innefattar: 30 minuter på måttlig 

intensitet, minst 5 dagar i veckan, alternativt 20 minuter på hög intensitet 3 dagar i veckan 

(18). Styrketräning av de största muskelgrupperna bör även tilläggas, då med 8-12 repetitioner 

om 2 set, 2-3 gånger i veckan (19). Det har visat sig att knappt hälften av den vuxna svenska 

befolkningen följer allmänna rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet, dessutom visade 

sig kvinnor vara mindre fysiskt aktiva än män (20). Många kvinnor tenderar att minska sin 

fysiska aktivitet under graviditet och en studie har visat att knappt en sjättedel av alla gravida 

kvinnor når upp till rekommendationerna (21). En svensk studie av Petrov Fieril, K et al. (22) 

visade att styrketräning under graviditet på en medelhög intensitetsnivå är en passande 

träningsform. Interventionsgruppen i studien som utövade styrketräning skattade högre mental 

hälsa jämfört med en kontrollgrupp. Studien tyder även på att styrketräning verkar 

förebyggande mot graviditetsrelaterade besvär såsom: ryggsmärtor, trötthet, huvudvärk och 

sömnproblem.  

 

Fysisk aktivitet vid postpartumdepression och postpartumångest  

Det finns måttlig stark evidens att fysisk aktivitet verkar förebyggande och behandlande för 

depression och ångest hos övriga befolkningen. Fysisk aktivitet bidrar både på kort och lång 

sikt till att minska depressiva symtom och öka livskvalitet. Effekten gäller främst mild till 

måttlig depression och kan då minska symtomen i liknande grad som läkemedels- och 

psykologiskbehandling, där en kombination av aerob och anaerob träning på 

måttlig intensitet rekommenderas (23,24). Även vid ångest anses fysisk aktivitet vara en bra 

behandlingsmetod, där framförallt aerob träning visat ge god effekt (25). Utöver aerob träning 

rekommenderas personer med ångest, oavsett typ, följa de allmänna rekommendationerna för 

muskelstärkande fysisk aktivitet (8). 

 

En metaanalys från 2017 (5) visar att fysisk aktivitet under och efter graviditet verkar 

förbyggande och är ett effektivt sätt att undvika postpartumdepression, resultatet styrker 

rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet. Träning kan även leda till ett ökat 

välbefinnande. Davenport, MH et al. (26) redovisar resultat på att träning, lika väl som 
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psykologisk behandling minskade depressiva symtom under graviditet och risken att drabbas 

under graviditet minskade markant, men effekterna kvarstod ej till postpartumperioden. 

I studien konstaterades det att träningens goda effekt dock inte verkade minskade ångest 

varken under graviditet eller postpartum. 

 

BMI, styrketräning och muskelmassa hos gravida  

BMI är den vanligaste förekommande mätmetoden som används för att klassificera undervikt, 

övervikt och fetma i den vuxna populationen (27). BMI beräknas genom att dividera 

kroppsvikten (i kilogram) med kroppslängden (i meter) i kvadrat, där värde 18,5–24,9 

indikerar normalvikt. Gränsvärdet för undervikt ligger på >18.5, övervikt 25–29,9 och 

fetma ≥30. BMI ger ingen information om kroppsammansättningen, till exempel andelen fett- 

och muskelmassa och kan således ge ett orättvist värde, exempelvis på en vältränad person 

med mycket muskelmassa. Att ha ett högt BMI, det vill säga att vara överviktig eller ha fetma 

ökar risken för depression och ångest, sambandet har visat sig vara starkare bland kvinnor än 

bland män (28). 

 

Övervikt och fetma hos gravida har under de senaste åren ökat. Enligt Socialstyrelsens senaste 

rapport från 2018 (29) beräknas mer än en fjärdedel av alla gravida kvinnor vara överviktiga. 

Ett högt BMI under graviditet medför ökade risker för kvinnan, både ur ett fysiologiskt och 

psykologiskt perspektiv men kan även medföra risker för barnet. Flera studier (30,31) har 

visat att det finns ett samband mellan ett högt BMI innan graviditet och ökad risk för 

postpartumdepression. Bilddal, M et al. (32) visade att både fetma, övervikt och framförallt 

undervikt innan och under graviditet ökar risken att drabbas av postpartumdepression och 

postpartumångest jämfört med normalviktiga. Enligt studien kan screening av dessa 

riskfaktorer inom sjukvården vara värdefullt i syfte att förebygga postpartumdepression och 

postpartumångest.  

 

Styrketräning är en effektiv metod för att öka muskelmassa (33), vilken kan beräknas med 

hjälp av ett flertal olika metoder, varav bioimpedans är en av dem. Bioimpedans mäter 

kroppssammasättning genom att en mycket svag ström förs genom kroppen. Det elektriska 

motståndet (impedansen) leds i högre hastighet genom fettfri massa jämfört med fettmassa, 

vilket genererar olika mätvariabler bland annat vätskebalans, bentäthet, fettmassa och 

muskelmassa (34). 
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En metaanalys (35) påvisade att styrketräning reducerade depressiva symtom hos vuxna, 

oavsett hälsostatus. Den positiva effekten var oberoende av träningens frekvens, duration och 

intensitet samt om deltagarnas muskelstyrka ökat eller inte. Studiens deltagare med svårare 

depressiva symtom hade större effekt av styrketräning, jämfört med deltagare som hade en 

mildare grad av depression. Gordon BR, et al. (36) har visat resultat på att styrketräning kan 

ha en reducerande effekt på ångestsymtom. Effekten gäller både deltagare med eller utan 

fysiska- och psykiska sjukdomar, men störst effekt sågs hos de friska deltagarna. Gemensamt 

för studierna (35,36) är att de uppmanar till vidare forskning inom området för att kunna 

jämföra styrketräning med andra behandlingsmetoder  

 

Problemformulering 

Att drabbas av postpartumångest och postpartumdepression är vanligt (2,3), tillstånden kan 

förekomma oberoende av varandra men samsjukligheten mellan dem två är stor. Trots det har 

forskning och screening fokuserat på postpartumdepression i en påtagligt högre utsträckning 

än för postpartumångest (3,37). Aktuell studie ansåg därför att det var av stor vikt att 

undersöka postpartumångest avskilt från postpartumdepression. 

 

Fysisk aktivitet verkar förebyggande och lindrande för framförallt depression men även för 

ångest hos den övriga befolkningen (23), detsamma har setts för depressiva symtom under 

graviditet och postpartum (5). Det har visat sig att kvinnor med ett högt BMI löper större risk 

att drabbas av postpartumdepression under och efter graviditet (30,31). Studieförfattarna har 

ej funnit några studier som studerat sambandet mellan BMI och postpartumångest avskilt från 

postpartumdepression, det är därför utav intresse att undersöka detta samband hos den valda 

populationen. Likaså har det inte hittats några studier som undersökt om andelen 

muskelmassa kan påverka ångest, varken hos gravida eller icke gravida. Styrketräning kan 

påverka kroppsammansättningen och är en effektiv metod för att öka muskelmassan (33). 

Eftersom fysisk aktivitet och träning är en icke invasiv och kostnadseffektiv metod såg 

studieförfattarna ett värde i att undersöka detta närmare.   
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självskattad nivå av ångest och BMI 

respektive muskelmassa postpartum. Studien syftade även till att undersöka skillnaden i nivå 

av självskattad ångest efter graviditet mellan två grupper: de som angav regelbunden träning 

och de som ej angav regelbunden träning under graviditeten. 

  

Frågeställning  

1. Föreligger det något samband mellan muskelmassa mätt med bioimpedans 10 veckor 

postpartum och självskattad nivå av ångest mätt med Beck Anxiety Inventory 6 

veckor postpartum och i sådana fall vilket?  

2.  Föreligger det något samband mellan BMI mätt 10 veckor postpartum och 

självskattad nivå av ångest mätt med Beck Anxiety Inventory 6 veckor postpartum och 

i sådana fall vilket?  

3. Vilken nivå av självskattad ångest mätt med Beck Anxiety Inventory 6 veckor 

postpartum uppvisar en grupp kvinnor som via en webbaserad enkät under 

graviditetsvecka 32 angav att de tränat regelbundet jämfört med en grupp som ej 

angav regelbunden träning? 

   

METOD 

Design 

Studien var en tvärsnittsstudie som var deskriptiv icke experimentell korrelerande och 

komparativ. Tvärsnittsstudie innebär att variabler undersöks vid en tidpunkt. Deskriptiv 

design tillämpades i samtliga frågeställningar och innebär att utfallsvariablerna beskrivs. 

Korrelerande design användes vid frågeställning 1 och 2, där sambandet mellan 

självuppskattad nivå av ångest och muskelmassa respektive BMI undersöktes. I frågeställning 

3 tillämpades en komparativ design som undersökte skillnaden på självskattad nivå av ångest 

mellan två oberoende grupper: en grupp som angav regelbunden träning och en grupp som ej 

angav regelbunden träning (19). 
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BASIC studien 

Aktuell studie har inhämtat data från ett större forskningsprojekt: BASIC (Biology, Affect, 

Stress, Imaging, and Cognition). BASIC är en pågående longitudinell studie som bedrivs på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, Kvinnokliniken och Institutionen för kvinnors och barns 

hälsa vid Uppsala universitet. Forskningsprojektet startades 2009 och har genom åren haft 

flera mindre delstudier och undersöker olika faktorer som kan påverka kvinnors psykiska 

mående under och efter graviditet, med fokus på postpartumdepression (39). 

 

Urval 

Urval till ursprungsstudien BASIC 

BASIC har använt sig av ett strategiskt urval. Alla kvinnor som genomförde rutinultraljud på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala under graviditetsvecka 17 tillfrågades via post att delta i 

studien. Exklusionskriterier för deltagandet var: kvinnor <18 år, oförmåga att kommunicera 

adekvat på svenska, skyddad identitet, blodburna infektionssjukdomar och avvikande 

utveckling av fostret (39).  

Urvalet till ursprungsstudien skedde via screening med den svenska versionen av Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS) (40). EPDS är ett självskattningsformulär som avser att 

identifiera depressiva symtom under och efter graviditet. Formuläret inkluderar 10 påståenden 

med 4 olika svarsalternativ som genererar en totalpoäng på 0-30, där 12 poäng och uppåt 

indikerar på depression. Testet är validerat för screening av postpartumdepression i svensk 

befolkning (40). De kvinnor som fick 2-6 eller 12-30 poäng enligt EPDS blev inbjudna till 

laboratoriet på Akademiska sjukhuset för att delta i en fortsatt bedömning. Detta på grund av 

att ursprungsstudien ville få två rena grupper, en kontrollgrupp och en grupp med kvinnor 

med depressiva symtom. Samtliga deltagare som rekryterats till studien tilldelades 

webbaserade frågeformulär under graviditetsvecka 17, 32 och 6 veckor postpartum samt vid 

besöket på laboratoriet.  

Urval till aktuell studie 

Aktuell studie tog del av data från en delstudie i BASIC som pågick under åren 2015-2017. 

Eftersom studieförfattarna endast ville undersöka de kvinnor som uppfyllde specifika kriterier 

användes ett strategiskt urval. Inklusionskriterier för frågeställning 1 och 2 var: samtliga 

deltagare i BASIC studien som besvarat Beck Anxiety Inventory (BAI) 6 veckor postpartum 

och genomfört bioimpedansmätning i laboratoriet på Akademiska sjukhuset 10 veckor 



   
 

  8 
 
 
 
   

postpartum. Totalt 164 deltagare inkluderades. För frågeställning 3 var inklusionskriterierna: 

samtliga deltagare i BASIC studien som besvarat frågan om regelbunden träning under 

graviditetsvecka 32 och BAI 6 veckor postpartum, vilket inkluderade totalt 2599 deltagare. 

Aktuell studie hade inga förutbestämda exklusionskriterier. 

Datainsamlingsmetod 

Ursprungsstudien samlade in data via webbaserade frågeformulär som innehöll frågor om 

bland annat psykiskt mående och livsstil. Aktuell studie har tagit del av data från BAI som 

inkluderades i frågeformuläret 6 veckor postpartum och påståendet om regelbunden träning 

som fanns med i frågeformuläret under graviditetsvecka 32. Vid besöket på laboratoriet fick 

deltagarna genomföra en rad olika provtagningar, där aktuell studie tagit del av data från 

bioimpedansmätningen. Deltagarna vägdes vid samma tillfälle och angav sin längd, utifrån 

detta beräknades BMI. Bioimpedansen genererade ett flertal mätvärden, bland annat andel 

muskelmassa i procent. 

Beck Anxiety Inventory (BAI) 

BAI (bilaga 1) är ett självskattningsformulär som avser att mäta fysiologiska och 

kognitiva ångestsymtom. Självskattningsformuläret inkluderar 21 påståenden som beskriver 

vanliga symtom på ångest. Varje symtom följs av fyra svarsalternativ: "inte alls", "lite", 

"delvis" och "mycket" som graderas enligt ett fyra-gradigt poängsystem 0-3. Patientens svar 

baseras på i vilken utsträckning symtomen förekommit under de senaste 7 dagarna. 

Ångestnivån bedöms utifrån den sammanlagda poängen: 0-7 poäng indikerar på minimal 

ångest, 8-15 mild ångest, 16-25 måttlig ångest och 25-63 svår ångest (41). BAI är ett validerat 

och reliabelt mätinstrument som används både inom klinik och forskning samt har en styrka i 

att skilja ångestsymtom från symtom på depression (42). BAI korrelerar även signifikant med 

andra självskattningsskalor som avser att mäta ångest (43). Data från BAI användes i samtliga 

frågeställningar.  

Bioimpedans  

Bioimpedans används för att mäta kroppssammansättning. Maskinen som använts i 

ursprungstudien kommer från företaget Biotekna – Biomedical Technologies. Mätningen 

utfördes ryggliggande och två elektroder placerades på handrygg och fotrygg. Bioimpedans är 

ett tideffektiv, billigt och välanvänt instrument. Mätmetoden är validerad för friska individer 
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med ett BMI mellan 16-34 med ej avvikande vätskebalans (34,44). Bioimpedans användes för 

att besvara frågeställning 1 och 2. 

Regelbunden träning 

Under v. 32 tillfrågades deltagarna att besvarade påståendet "De flesta dagar tränar jag 30 

minuter eller mer" med svarsalternativen: Ja/Nej (bilaga 1). Enkätfrågan är inte validitets- 

eller reliabilitetstestad. Aktuell studie valde att definiera påståendet som: ”regelbunden 

träning”. Data från påståendet användes för att besvara frågeställning 3.  

Genomförande 

Författarna till aktuell studie etablerade kontakt med forskare vid BASIC studien under våren 

2018. Författarna besökte institutionen och fick då tillgång till datan via en excelfil. 

Deltagarna var redan avidentifierade och ersatta med en personlig kod, excelfilen hanterades 

konfidentiellt genom lösenordsskydd och överfördes till ett USB. Databearbetningen och 

analysering genomfördes under september och oktober, aktuell studie sammanställdes sedan 

under december månad 2018. All data raderades från studieförfattarnas datorer då aktuell 

studie hade färdigställts och godkänds.  

 

Databearbetning 

Data till samtliga variabler bearbetades i Microsoft Excel. Den deskriptiva datan avseende 

ålder mätt i år, BMI och andel muskelmassa i procent redovisades med medelvärde och 

standardavvikelse. Den totala poängen på BAI redovisades med median och kvartilavvikelse. 

Påståendet om regelbunden träning presenteras i procent och i antal deltagare (45).  

Frågeställning 1 och 2 bearbetades i arbetsboken e-labbet, tillhörande Jonas Björks bok: 

Praktiskt statistik för medicin och hälsa (45). Frågeställningarna undersökte sambandet 

mellan självskattad nivå av ångest och andel muskelmassa i procent respektive BMI. BAI var 

på ordinalskalenivå, medan andel muskelmassa och BMI var på kvotnivå. Då datan var 

snedfördelad och beräkningarna alltid ska anpassas efter den lägsta skalnivån, användes 

ordinalskalenivå och redovisades med Spearmans rangkorrelationskoefficient. Resultatet 

redovisas med median och kvartilavvikelse. 

 

Frågeställning 3 beräknades i IBM SPSS (Version 22, IBM Statistical Package for Social 

Science Statistics for Windows, Armonk, NY: IBM Corp) och undersökte skillnaden i nivå av 
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självskattad ångest mellan två oberoende grupper: de som angav regelbunden träning och de 

som ej angav regelbunden träning. Samtliga variabler var på ordinalskalenivå och 

snedfördelade, därför beräknades skillnaden mellan de två oberoende grupperna enligt Mann-

Whitneys U test. Resultatet redovisades med median och kvartilavvikelse.  

 

Signifikantnivå sattes till p ≤ 0.05 (45).  

Etiska överväganden 

Deltagandet till ursprungstudien BASIC var frivilligt och ej bindande. Samtliga deltagare 

erhöll information om studien och godkände samtyckte skriftligen. I det skriftliga samtycket 

ingick information om att insamlad data kan komma att användas till vidare forskning. 

BASIC studien godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala den 1 juli 2009.  

RESULTAT 

Totalt 2763 kvinnor uppfyllde kriterierna och inkluderades i studien, alla hade inte 

dokumenterade data för samtliga parametrar och inkluderades inte i samtliga frågeställningar. 

Initialt inkluderades 164 kvinnor i frågeställning 1 och 2. Externt bortfall var en deltagare 

som exkluderades på grund av ofullständiga data som inte gick att använda, vilket resulterade 

i 163 deltagare. I frågeställning 3 inkluderades 2599 deltagare. Ett internt bortfall fanns i 

frågeställning 1 och 2 för 4 personer i utbildning samt 16 personer i sysselsättning. I 

frågeställning 3 fanns ett internt bortfall för 2 personer i ålder, 77 i utbildning och 135 i 

sysselsättning (tabell 1). 
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Tabell I. Beskrivning av deltagarnas ålder, utbildning, sysselsättning, ångest mätt med Beck Anxiety 

Inventory (BAI), andel muskelmassa mätt med bioimpedans, Body Mass Index (BMI) och svar på 
påståendet om regelbunden träning. 

 

SD = Standardavvikelse Q = Kvartilavvikelse 

 

 

Sambandet mellan muskelmassa och självskattad nivå av ångest 

Det fanns ett svagt samband (r=0.25) som påvisar att desto större andel muskelmassa, desto 

högre nivå av ångest. Sambandet var statistiskt signifikant (p=<0.05) med konfidensintervall 

95% (0.10-0.39) n=163 (figur 1). 

 
Frågeställning 1 och 2 

(n= 163) 

Frågeställning 3 

(n=2599) 
Ålder mätt i antal år 

Medelvärde (SD) 

Ej svarat: 

  

 

31 år (4)  

 

31 år (4) 

2 

Utbildning 

n (%) 

Grundskola/Folkhögskola/Gymnasium: 

 Högskola/Universitet: 

 Ej svarat: 

 

 

32 (20) 

127 (78) 

4 (2) 

 

 

 

546 (21) 

1976 (76) 

77 (3) 

 

Sysselsättning v. 17 

n (%) 

Arbetslös: 

Föräldraledig: 

Sjukskriven pga. graviditet: 

Sjukskriven innan graviditet: 

Studerar: 

Arbetade deltid: 

Arbetade heltid: 

Ej svarat: 

 

 

1 (1) 

17 (10) 

27 (17) 

 

10 (6) 

28 (17) 

64 (39) 

16 (10) 

 

 

 

65 (3) 

232 (9)  

406 (16) 

9 (1) 

143 (6) 

500 (19) 

1099 (42) 

135 (5) 

 

Ångest mätt BAI 
Median (Q) 

  

 

6 (Q = 12)  

 

4 (Q= 7)  

Regelbunden träning 

n (%) 

Angav regelbunden träning: 

Angav inte regelbunden träning: 

  

 
 

 

 718 (28) 

1881 (72) 

BMI (kg*m2) 
Medelvärde (SD)  

 

26 (4) 

  

 

Muskelmassa mätt med bioimpedans i procent 

Medelvärde (SD) 

  

 

31 (3)  
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Figur 1. Sambandet mellan andel muskelmassa i procent och totalpoäng på Beck Anxiety Inventory. 

 

 

Sambandet mellan BMI och självskattad nivå av ångest 

Det fanns ett svagt samband (r=0.23) som påvisar att desto högre BMI, desto högre nivå av 

ångest. Sambandet var statistiskt signifikant (p=<0.05) med konfidensintervall 95% (0.08-

0.37) n=163 (figur 2). 

 

 

Figur 2. Sambandet mellan BMI och totalpoäng på Beck Anxiety Inventory. 
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Skillnaden i självskattad nivå av ångest mellan de som angett regelbunden 

träning och de som ej angett regelbunden träning 

För de som angav träning (n=718) var medianen med kvartilavvikelser (Q) avseende nivå av 

ångest 4 (Q=6) och för de som ej angav träning (n=1881) var medianen 4 (Q=8). Det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna (p=<0.05) som påvisar att de som angav regelbunden 

träning skattade en lägre nivå av ångest jämfört med de som ej angav regelbunden träning 

(figur 3). 

 

 

Figur 3. Skillnaden i självskattad nivå av ångest mellan de som angett regelbunden träning och de 

som ej angett regelbunden träning 
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Det förelåg ett svagt samband som visade att de kvinnor med större andel muskelmassa 

skattade en högre nivå av ångest. Ett svagt samband förelåg även mellan BMI och 

självskattad nivå av ångest, desto högre BMI kvinnorna hade desto högre hade de skattat sin 

ångest. Det fanns en signifikant skillnad i självskattad nivå av ångest mellan de två oberoende 

grupperna, den grupp som angav regelbunden träning under graviditeten skattade en lägre 

nivå av ångest jämfört med den grupp som ej angav regelbunden träning.  

 

Resultatdiskussion  

Enligt studieförfattarnas vetskap har det inte gjorts några studier som undersökt sambandet 

mellan andel muskelmassa och nivå av ångest, varken hos kvinnor postpartum eller hos 

övriga befolkningen. Aktuell studie fann däremot ett signifikant svagt samband som visade att 

de kvinnor med högre andel muskelmassa också skattade en högre nivå av ångest. Resultatet 

förvånade studieförfattarna, med hänvisning till att  styrketräning är en effektiv metod för att 

öka muskelmassa (33) och tidigare studier (35,36) har visat att styrketräning kan reducera 

symtom på depression och ångest hos icke gravida. Studieförfattarna har dock ingen 

kännedom om kvinnorna i aktuell studie styrketränade, dels på grund av att det inte specifikt 

undersöktes men även då muskelmassan endast mättes vid en tidpunkt. Resultatet anses därför 

inte vara jämförbart med tidigare studier gjorda på styrketräning och ångest. En tanke av 

studieförfattarna är att styrketräning medför goda effekter som kan reducera ångest, och inte 

andelen muskelmassa i sig.  

Flertalet studier (30–32) har visat att ett högt BMI innan graviditet kan öka risken att drabbas 

av postpartumdepression och postpartumångest. En nackdel i ovanstående studier är att de ej 

har studerat depression och ångest avskilt från varandra. Studieförfattarna har ej hittat någon 

studie som enbart undersökt sambandet mellan BMI och postpartumångest, däremot visar 

resultatet i aktuell studie på att det finns ett samband mellan ett högre BMI och en högre nivå 

av postpartumångest. Resultatet överensstämmer med studieförfattarnas hypotes då tidigare 

forskning (28) har visat att personer med ett högt BMI löper en större risk att drabbas av 

depression och ångest. Bilddal, M et al. (32) fann även att de kvinnorna med ett lågt BMI 

hade en högre nivå av ångest. Aktuell studie har endast undersökt sambandet mellan BMI och 
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nivå av ångest och inte analyserat kvinnorna i olika BMI-grupper, däremot kan (figur 2) 

indikera på att de kvinnorna med allra lägst BMI tenderar att ha en relativt hög ångest. 

Tidigare forskning (5,18) påvisade att fysisk aktivitet och träning under graviditet kan verka 

förebyggande och minska depressiva symtom postpartum. Davenport, MH et al. (26) visade 

dock att de positiva effekterna av träning gällde för postpartumdepression men inte för 

postpartumångest. Aktuell studie fann en signifikant skillnad i nivå av ångest mellan de två 

oberoende grupperna, där den grupp som själva angav regelbunden träning skattade en lägre 

nivå av ångest jämfört med den grupp som själva inte angav regelbunden träning. Resultatet 

överensstämmer delvis med tidigare forskning på gravida (5,18,26) och det var även väntat 

hos studieförfattarna, då forskning tidigare har visat att fysisk aktivitet och träning hos övriga 

befolkningen kan lindra och förbygga depressiva symtom. Då kvinnorna tränade under 

graviditeten och ångesten mättes 6 veckor postpartum tyder resultatet i aktuell studie på att 

träning under graviditet kan verka förebyggande för postpartumångest, dock kan det inte 

uteslutas att andra faktorer kan ha påverkat resultatet. Gravida kvinnor rekommenderas att 

vara fysisk aktiva minst 30 minuter per dag (18). Drygt en fjärdedel av kvinnorna i aktuell 

studie når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet, förutsatt att den subjektiva 

mätningen stämmer. Att inte fler kvinnor i aktuell studie tränade under graviditeteten kan bero 

på olika faktorer. Enligt Harrison AL et al. (46) kan faktorer vara: smärta, trötthet, okunskap 

om hur träningen bör utföras och rädsla för att skada sig själv eller fostret. Studieförfattarna 

tror att ovanstående faktorer kan vara några tänkbara orsaker till att inte fler kvinnor tränade i 

aktuell studie.  

Enligt Field, T et al. (3) är hög utbildningsnivå en av flera riskfaktorer för postpartumångest. I 

aktuell studie hade 76-78% av deltagarna en högskole-eller universitetsutbildning, vilket gör 

det svårt att generalisera resultatet till målpopulationen då kvinnorna i aktuell studie har en 

hög utbildningsnivå. Postpartumångest benämns allt som oftast i studier tillsammans med 

postpartumdepression såsom: depression and/or anxiety postpartum. Därav har 

studieförfattarna haft svårigheter att hitta information och studier om enbart 

postpartumångest, avskilt från postpartumdepression. Postpartumångest är dessutom inte ett 

använt begrepp i Sverige, vilket medför att resultatet från aktuell studie är svårt att jämföra 

med tidigare forskning inom området. 
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Metoddiskussion  

Enligt studieförfattarna anses studiens design vara adekvat utifrån frågeställningarna. En 

nackdel med en tvärsnittsstudie kan dock vara att det inte går att urskilja vilken variabel som 

är beroende och oberoende, tillexempel kan studieförfattarna inte veta om högre BMI leder 

till högre nivå av ångest eller en högre nivå av ångest leder till ett högre BMI. Det höga 

deltagarantalet (163 respektive 2599 stycken) är en styrka för aktuell studie, då det ökar 

sannolikheten att urvalet är representativt för den valda målpopulationen (45). En styrka med 

studien var också ett mycket litet bortfall.  

Beck Anxiety Inventory (BAI) som användes i samtliga frågeställningar är reliabelt 

mätinstrument som är validerat för att frånskilja symtom på ångest från depression. Det finns 

mätinstrument som är avsedda för att mäta enbart postpartumångest, vilket BAI inte är, ett 

exempel är Postpartum Specific Anxiety Scale (47). Enligt studieförfattarna hade det varit 

önskvärt om ursprungsstudien istället använt ett mer specifikt mätinstrument för 

postpartumångest. Frågorna i BAI är baserat på de 7 senaste dagarna (bilaga 1) vilket kan 

vara en fördel eftersom det kan vara lättare att minnas en kortare tidperiod tillbaka, en möjlig 

nackdel kan vara om personen mått sämre eller bättre än vanligt vid mättillfället. 

Ursprungsstudien som aktuell studie inhämtat data ifrån använde sig av ett flertal 

webbaserade enkäter, vilket kan ses som en tidskrävande uppgift för deltagarna. En fördel 

med webbaserade enkäter är att det är kostnadseffektivt och att deltagarna kunde besvara dem 

hemma i lugn och ro. Ursprungsstudien exkluderade bland annat kvinnor som inte kunde 

kommunicera på adekvat svenska, vilket kan ha minskat generaliserbarheten till 

målpopulationen. Bioimpedansmätningen utfördes i laboratoriet av erfarna 

forskningsanställda vilket bör ha minskat risken för felmätning. Deltagarna fick själva ange 

sin längd men vägdes vid samma tillfälle, vilket ses som en styrka vid beräkning av BMI 

tillskillnad från studier (32) där vikt är självuppskattad. 

Deltagarna besvarade påståendet ”De flesta dagarna tränar jag 30 minuter eller mer” med 

svarsalternativen ja/nej. Påstående är inte validitets- eller reabilitetstestat vilket är stor en 

svaghet. Ursprungstudien har inte definierat vad som menas med begreppet ”tränar” vilket 

medför svårigheter för deltagarna att besvara påståendet korrekt. Ytterligare en nackdel med 

frågan är att den inte ger någon information om vilken träningsform deltagarna har utfört, till 
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exempel styrketräning eller konditionsträning. För att kunna generalisera resultatet i aktuell 

studie behövs mer forskning som mäter fysisk aktivitet med valida och reliabla mätmetoder.  

Forskning (48) har tidigare visat att mängden av fysisk aktivitet tenderar att överskattas i 

självskattningsformulär jämfört med objektiva mätningar. Studieförfattarna anser därför att 

det hade varit önskvärt att mäta fysisk aktivitet objektivt, erhålla ytterligare information om 

träningsform, intensitet, duration och frekvens. Det hade också varit av intresse att veta av 

vilken orsak de som ej angav regelbunden träning inte tränade. Påståendet om träning 

besvarades i graviditetsvecka 32 och jämfördes med självskattad nivå av ångest 6 veckor 

postpartum. En nackdel i aktuell studie kan vara att det är lång tid emellan enkätsvaren samt 

att aktuell studie ej tagit hänsyn till förlossningsdatum. Detsamma gäller för BMI respektive 

muskelmassa som mättes 10 veckor postpartum och jämfördes med nivå av ångest mätt 6 

veckor postpartum. Eftersom det skiljer fyra veckor mellan mätningarna kan det finnas en 

felkälla i resultatet med tanke på att kroppsammansättningen kan ha förändrats något. Det 

hade varit optimalt om mätningarna istället utfördes vid samma tillfälle. 

Etisk diskussion, klinisk och samhälleliga nytta  

Deltagande i ursprungsstudien var frivilligt och ej bindande och alla deltagare erhöll 

information och godkände samtycke skriftligen. I det skriftliga samtycket till 

ursprungsstudien ingick information om att insamlad data kan komma att användas till vidare 

forskning. När datan bearbetades var den redan avidentifierade för studieförfattarna.  

 

Många kvinnor drabbas av ångest och depression postpartum, vilket medför lidande på 

individnivå men även ökade vårdkostnader för samhället. Idag sker screening för 

postpartumdepression i större utsträckning än för postpartumångest. Enligt studieförfattarna är 

det är viktigt att screena för båda tillstånden, för att inte missa de kvinnor som inte uppfyller 

kriterierna för postpartumdepression, men ändå lider av postpartumångest. Resultatet från 

aktuell studie visar att det finns ett samband mellan högt BMI och högre nivå av ångest samt 

att de som angav träning skattade en lägre nivå av ångest jämfört med de som inte angav 

träning. Detta är av klinisk relevans med tanke på att svenska gravida kvinnors BMI tenderar 

att öka för varje år och postpartumångest medför en mängd negativa konsekvenser för både 

kvinnan och barnet (29). Dessutom kan träning verka förebyggande och vara ett alternativ till 

läkemedelsbehandling för kvinnor med depressiva symtom postpartum. Träning är även 

kostnadseffektivt och kan leda till viktreduktion samt följas av andra positiva effekter (23). 
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Fler studier med mätmetoder av högre kvalitet behövs för att kunna dra en slutsats om hur 

mycket fysisk aktivitet som krävs för att reducera nivå av postpartumångest.  

 

Konklusion  

Resultatet i aktuell studie visade att ett högre BMI och högre andel muskelmassa korrelerar 

men högre nivå av postpartumångest, sambanden var svaga men signifikanta. De kvinnor som 

själva angav att de tränat regelbundet under graviditet uppvisade en lägre nivå av 

postpartumångest, jämfört med de som själva angav att de inte tränat regelbundet under 

graviditet. Detta kan vara av klinisk relevans då många drabbas av postpartumångest och det 

är viktigt att hitta förebyggande åtgärder. Vidare forskning behövs utifrån att kartlägga hur 

fysisk aktivitet kan verka förebyggande och behandlande för postpartumångest avskilt från 

postpartumdepression.  
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Bilaga 1  

Deltagarna i ursprungstudien BASIC fick fylla i webbaserade enkäter. Aktuell studie har 

endast tagit del av ett påstående från enkäten som fylldes i under graviditetsvecka 32.  

___________________________________________________________________________ 

Fråga 18 

”De flesta dagar tränar jag 30 minuter eller mer.” 

 

[  ] Ja 

[  ] Nej 

___________________________________________________________________________ 

 

Beck Anxiety Inventory (BAI)  

Nedan är en lista på vanliga ångestsymtom. Läs igenom varje påstående noga 

och bedöm hur ofta du upplevt detta under den senaste veckan (inklusive idag). 

Gå igenom alla påståenden och välj svaret som bäst motsvarar hur det 

varit för dig under veckan. 

 

1. Under den senaste veckan, hur ofta har du upplevt... 

 Inte alls Lite Delvis Mycket 

Domningar eller 

stickningar 

    

Värmevallningar     

Darrning i benen     

Oförmåga att 

slappna av 

    

Rädsla att det värsta 

ska hända 

    

Yrsel eller 

matthetskänsla 

    

Bultande hjärta eller 

hastig puls 

    

Ostadighetskänslor     

Skräckkänslor     

Nervositet/oro     

Kvävningskänsla     

Darrning i händerna     

Skakighet     



   
 

  23 
 
 
 
   

Rädsla att förlora 

kontrollen 

    

Andningssvårigheter     

Dödsångest     

Rädsla     

Illamående eller 

obehag i magen 

    

Svimningskänsla     

Ansiktsrodnad     

Svettning (inte på 

grund av värme) 
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