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Abstrakt 

Bakgrund: Graviditet och förlossning innebär en fysisk och mental påfrestning. Efter 

förlossning kan det vara svårt att återgå till den nivå av fysisk aktivitet som innan en graviditet. 

Med fluktuerande hormoner visar att vissa kvinnor kan vara mer utsatt för upplevd stress och 

ångest vilket kan leda till depression. Det finns ej några nationella riktlinjer för fysisk aktivitet 

och träning postpartum. Det finns endast ett fåtal studier som studerar sambandet mellan fysisk 

aktivitetsnivå och stress hos kvinnor postpartum.  

Syfte: Syftet är att undersöka fysisk aktivitet och upplevd stress, samt sambandet mellan 

fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning.  

Metod: En korrelerande och deskriptiv kvantitativ icke experimentell design användes i 

denna tvärsnittsstudie. Urvalet skedde via riktade svenska Facebookgrupper och 

självskattningsenkäter rörande fysisk aktivitetsnivå (Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk 

aktivitet) och upplevd stress (The Perceived stress scale - 10) samlades in vid ett tillfälle från 26 

kvinnor. Totalt 19 enkäter användes i undersökningen. 

Resultat: Studiedeltagarna skattade sin vardagsmotion till 225 minuter/vecka (IQR = 

180), sin fysiska träning till 15 min/vecka (IQR = 75), samt totala aktivitetsminuter till 300 

minuter/vecka (IQR = 225). Den upplevda stressnivån skattades till 16 (IQR = 10). En svag, icke 

signifikant negativ korrelation förelåg mellan totala aktivitetsminuter och upplevd stress (r = -

0,25).  

Slutsats: Denna studie är den enda studien som studerat samband mellan fysisk 

aktivitetsnivå och stress hos kvinnor 3–6 månader postpartum. Ingen korrelation förelåg men 

kvinnorna hade en relativt hög fysisk aktivitetsnivå totalt. Undersökningen har gjorts på en liten 

grupp individer på 19 personer och därför är slutsatser svåra att dra. 

Nyckelord: postpartum, physical activity, perceived stress, women’s health, 

physiotherapy, postnatal depression	 	 	  
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Abstract 

Background: Pregnancy and childbirth involve physical and mental strain. After giving 

birth, it can be difficult to return to the level of physical activity within a pregnancy. Having 

fluctuating hormones shows that some women may be more vulnerable to perceived stress and 

anxiety which can lead to depression. There are no national guidelines for physical activity and 

exercise postpartum. Only few studies study the relationship between physical activity level and 

stress in postpartum women. 

Objective: The aim is to investigate physical activity and perceived stress, as well as the 

relationship between physical activity and perceived stress in women in Sweden 3 – 6 months 

after giving vaginal birth. 

Method: A correlational and descriptive quantitative non-experimental design was used 

in this cross-sectional study. The selection took place via targeted Swedish Facebook groups and 

self-assessment questionnaires regarding physical activity level (The National Board of Health 

and Welfare's indicator questions on physical activity) and perceived stress (The Perceived stress 

scale-10) were collected on one occasion from 26 women. A total of 19 questionnaires were used 

in the survey. 

 Results: The study participants estimated their daily exercise to be 225 minutes/week 

(IQR = 180), their physical training to be 15 minutes/week (IQR = 75), and a total activity level 

to 300 minutes/week (IQR = 225). The perceived stress level was estimated at 16 (IQR = 10). A 

weak, non-significant negative correlation existed between total activity minutes and perceived 

stress (r = -0.25). 

Conclusion: This study is the only study that studied the relationship between physical 

activity level and stress in women 3–6 months postpartum. There was no correlation, but the 

women had a relatively high level of physical activity overall. The study has been done on a 

small group of individuals of 19 people, which is why conclusions are difficult to draw. 

Keywords: postpartum, physical activity, perceived stress, women’s health, 

physiotherapy, postnatal depression	 	 	 	 	 	  
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1. Bakgrund  

1.1 Kvinnans liv efter förlossning 

Graviditet och förlossning är en påfrestning för den kvinnliga kroppen som ställer nya 

fysiologiska krav och psykologiska krav [1]. Komplikationer vid förlossning verkar på kvinnans 

liv efteråt: Dysfunktioner som urin- och avföringskontinens, smärta, sexuella besvär, samt 

övervikt och fetma, där cirka en fjärdedel ej klarar att återfå sin ursprungsvikt [2] och som även 

kan leda till graviditetsdiabetes [3]. En förlossning som sker efter graviditetsvecka 37 och innan 

vecka 41 anses vara fullgången [4]. Förlossning kan ske vaginalt, eller genom ett snitt i magen 

och livmodern kallat kejsarsnitt. Komplikationer efter kejsarsnitt för modern beräknas vara några 

fler och allvarligare [5]. Tiden efter en förlossning kallas postpartum, och benämns här upp till 6 

månader [6]. Den största delen av återhämtningen för kvinnans kropp sker under de första tre 

månaderna [7]. Under en graviditet förändras hormonnivåer, kroppens biomekanik och fysiologi, 

exempelvis förhöjda blodvolymer, hjärtfrekvens, viktökning samt att tyngdpunkten förskjuts [8]. 

I Sverige finns mödravård under graviditeten och postpartum, som ofta består av träff med 

barnmorska med kunskap om graviditet, förlossning och eftervård, och som även kan tipsa om 

fysisk aktivitet och kost. Om kvinnan vill ha råd kring fysisk aktivitet kan hen få fysisk aktivitet 

på recept och rådgivning av fysioterapeut [9, 10]. Socialstyrelsen gick 2017 ut med en 

kartläggning av vården postpartum i Sverige där följande information givits: Uppföljning av 

kvinnans hälsa sker genom telefonsamtal, hembesök eller eftervårdsbesök till mödravårdscentral 

(MVC) och/eller barnavårdscentral (BVC). Vårdsbesöket 6–12 veckor efter förlossningen 

utformas efter det medicinska basprogrammet för graviditet och eftervård, och innehåller bland 

annat gynekologisk undersökning, samtal om kvinnans psykiska och fysiska hälsa, samt 

instruktioner om knipövningar [10].  

 

Livet postpartum kan ge, som nämnt innan, psykiska besvär hos kvinnor, så som depression, 

ångest och stress [11]. Kvinnor kan påverkas psykiskt av de kroppsliga kvarstående problemen 

postpartum som inkontinens, instabilitetskänsla samt smärta över bäckenleder och symfysen 

[12]. Folkhälsomyndigheten beskriver psykisk hälsa: “hur du mår och trivs i vardagen och om 

din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar”, och psykisk ohälsa som ett svar på: 
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“stressade, oroliga, ångestfyllda perioder med svårigheter att sova eller koncentrera sig” [13]. Att 

bli förälder är en förändring, vilket är en påfrestning som kan leda till psykisk ohälsa [13, 14]. 

Studier visar att cirka 10 % av kvinnor som förlöst lider av postpartum depression [11, 14, 15], 

som ett resultat på bland annat psykosociala processer som stress [14-16] samt interpersonella 

faktorer där kvinnornas self - efficacy och känsla av support bidrar positivt postpartum [15, 17]. 

 

1.2 Fysisk aktivitet och träning	  

Fysisk aktivitet definierar all rörelse som leder till ökad energiförbrukning [18]. WHO anser att 

150 – 300 minuter fysisk aktivitet av moderat intensitet eller 75 – 150 minuter intensiv fysisk 

aktivitet per vecka är att rekommendera till den vuxna befolkningen (18 – 64 år) [19]. Fysisk 

aktivitet och mindre stillasittande påverkar människans liv positivt, genom att bland annat 

motverka hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, fetma, sjukdomar i rörelseorganen, samt även 

psykisk ohälsa, som depression, stress och ångest [20]. Vad gäller fysisk aktivitet postpartum 

finns rekommendationer av WHO. Dessa rekommendationer är dock baserade med svagt 

vetenskapligt underlag och lyder som följande: Undvika stillasittande och istället utföra fysisk 

aktivitet av all intensitet. Den fysiska aktiviteten bör gradvis öka, och det är viktigt att börja på 

låg nivå [19]. Stillasittande är en hälsofara som kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, cancer, 

och huvudorsaken för död [21]. Två olika studier visar att kvinnor 3 månader, respektive 3 och 6 

månader postpartum, var stillasittande cirka 500 minuter per dag [22, 23]. Kvinnor med 

ländryggsmärta postpartum har associerats med stillasittande [24]. Sveriges vårdguide (1177) 

utger varierad information och rekommendationer till kvinnor postpartum, beroende på vilken 

region hemsidan är skriven av. Jönköpings län utger att det behövs tid till återhämtning, avråder 

från löpning och menar att det är tillräckligt med knipövningar, samt promenader under de första 

tre månaderna efter förlossning [25]. Sveriges vårdguide (1177) Blekinge län utger att efter 

efterkontrollen kan kvinnan utföra mammagympa och cykling, och att cirka tre månader senare 

kan man återgå till mer intensiv träning, som jogging, ridning och spinning [26]. De amerikanska 

rekommendationerna menar att efter en okomplicerad vaginal förlossning kan den nyblivne 

mamman börja utöva fysisk aktivitet direkt med hänvisning av en vårdgivare, och lika så 150 

minuter fysisk aktivitet på moderat intensitet i veckan postpartum [27], lika så de australienska 

[28]. Då det ej finns några nationella riktlinjer för kvinnors fysiska aktivitet postpartum, ligger 
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tyngden i den personliga anspelningen [29]. Då en graviditet, samt förlossning kan skilja sig åt så 

är det nödvändigt att utforska individanpassad fysisk aktivitet för denna populations fysiologiska 

och psykologiska hälsa i nutid och framtid [29, 30], där rekommendation kring fysisk aktivitet 

ges från vårdpersonal [22, 23, 31]. Studier visar att kvinnor är mindre fysiskt aktiva under 

graviditet och postpartum, än innan en graviditet [14, 23, 32-34], även om fysisk aktivitet lindrar 

de fysiska och psykiska symptomen postpartum [22, 23, 35]. En annan studie kunde ej hitta 

någon förändring på total tid fysiskt aktiv, innan graviditet och 2 samt 7 månader efter 

förlossning [36]. Här består den betydande delen av vilken typ av fysisk aktivitet som utförs och 

på vilken intensitet. Den fysiska aktivitet som utförs efter en graviditet är mestadels 

hushållsarbete och vårdande av barn [29, 33, 37], och visar att endast en liten del av tiden 

spenderades i form av sportaktiviteter, promenader och cykling upp till 6 månader efter en 

förlossning, mätt med dagbok [37]. Samt att intensiteten på den fysiska aktiviteten är låg och att 

fysisk aktivitet på högre intensitet och dess effekt är outforskat för kvinnor postpartum. Dock 

finns det betydande forskning på vad fysisk aktivitet gör för andra populationer i samhället och 

även utmärkta riktlinjer för övriga ortopediska tillstånd.  

 

Fysisk aktivitet kan också spela in på det psykosociala, där den nyblivne mamman får engagera 

sig med andra till en bättre psykisk hälsa [38].  

 

Fysisk aktivitet mäts ofta objektivt med hjälp av accelerometer som registrerar rörelsemönster på 

olika intensitetsnivåer, pulsmätare eller stegräknare. Fysisk aktivitet mäts även ofta subjektivt 

genom självskattningsformulär med bestämda frågor och svar, dagbok eller intervjuer. Några 

välanvända frågeformulär är bland annat: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), 

Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) och Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk 

aktivitet. Stillasittande och inaktivitet anses också vara en viktig del att studera [39]. 
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1.3 Upplevd stress  

Stress är ett svar från kroppen av händelser som skapar en emotionell upplevelse av 

oförutsägbarhet, känsla av att ej kunna kontrollera situationen, samt överbelastning [40]. Stress 

är inte en isolerad produkt, utan individen upplever stress utifrån övriga psykosociala 

konstruktioner, så som självkänsla, depression, social support och övriga livshändelser [41]. 

Dess fysiologiska mekanismer sker genom det sympatiska nervsystemets aktivering och ger 

upphov till förhöjt blodtryck, andning och blodsockerhalt, samt att muskler spänns. När kroppen 

ej får tillräckligt med vila från stressen kan negativa konsekvenser uppkomma, korttidsminnet 

försämras och tänkandet blir långsammare, psykiska besvär som ångest och sömnstörningar, 

samt nedsatt immunsystem och kardiovaskulära problem förekommer [42].  

 

Kvinnor postpartum kan befinna sig i en situation där kraven från samhället uppväger individens 

psykologiska och fysiologiska förmåga att hantera den effektivt, vilket resulterar i upplevd stress 

[43]. Exempelvis känsla av osäkerhet och överväldigande av ansvaret att ta hand om sin familj 

och sin hemsituation [44], eller att kvinnan ej får tid för sig själv “egen tid”, samt fysisk aktivitet 

[45]. Som nämnt tidigare kan stress vara en av faktorerna till depression postpartum [14-16]. 

Kvinnor med depression postpartum har studerats där den biologiska verkningsmekanismen visar 

att vissa kvinnor har en överkänslig HPA-axel vilket innebär att stresshormoner stiger [15, 46]. 

Kvinnor postpartum har även en fluktuerande nivå av hormoner, som även sker under andra faser 

i kvinnans liv som till exempelvis graviditet, pubertet och menopausen [15, 47]. 

 

Genom att kvinnan postpartum utövar fysisk aktivitet som exempelvis yoga, gruppklasser eller 

promenader visar det på lägre värden av upplevd stress och ett bättre välmående [48, 49, 80 - 

82]. 
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Stress är ett komplext område som kan studeras på många olika vis. Där olika mätmetoder har 

tagits fram som exempelvis frågeformulär, hjärtfrekvens eller genom saliv och blod [41]. 

Eftersom stress uppkommer i så många olika former från olika situationer i livet så har 

frågeformulären specialiserat sig på vissa områden. Exempelvis Perceived Stress Scale (PSS) 

som uttryckligen fokuserar på individens egen uppfattning kring en känsla av stress under 

pågående livssituation och inte av en speciell livshändelse. Trier Social Stress Test (TSST) som 

fokuserar på att studera en persons reaktion vid akut stress. Eller The Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS), som studerar om mamman har symptom på ångest, stress och 

depression postpartum.  

 

1.4 Fysioterapeuters roll postpartum 

Fysioterapi syftar till att främja hälsa och att minska ohälsa och lidande, där fysioterapeuter har 

en roll att främja fysisk aktivitet och anpassa träning för enskilda individer [50]. För kvinnor 

postpartum kan fysioterapeut vårda genom information kring anatomi och fysiologi, 

bäckenbottenträning, träning för magmuskulatur, kroppshållning, andningsträning, samt hur hen 

ska ta hand om sin bebis. Vården postpartum ser olika ut i världen, där ordförande för den 

internationella gruppen “international Organization of Physical Therapists in Women’s Health“ 

beskriver att i vissa länder finns riktlinjer att följa med träff hos fysioterapeut, medan i andra 

länder träffar kvinnan en fysioterapeut endast om en anses behöva det. Exempelvis måste 

kvinnan uppvisa sexuell dysfunktion, urininkontinens, framfall, rektus diastas eller smärta [51]. 

Enligt en kandidatuppsats får kvinnor postpartum sällan tillgång till fysioterapeuter på vanlig 

basis i Sverige [52]. Ofta behöver det vara en komplicerad förlossning med kvarstående problem, 

kvinnor med diabetes, eller att kvinnan uppger önskemål om att träffa en fysioterapeut. Kvinnor 

är osäkra på vilka råd om fysisk aktivitet postpartum som ges, även om stöd från vårdgivare har 

givits [53]. En mer nära vård till kvinnor postpartum med individualiserad plan från ett 

interprofessionellt vårdteam behövs för att förhindra skador och förbättra hälsan [22, 23, 29-31 

54, 55]. I avsnittet “Fysisk aktivitet och träning under graviditet och postpartum”, från Forskning 

pågår, diskuteras framtida möjligheter för en tvärprofessionell samverkan för strävan om 

kvinnans bättre hälsa. Där en fysioterapeut med sin specifika kompetens kan främja och just 
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individualisera fysisk aktivitet postpartum [56]. Fysioterapeuter som jobbar postpartum 

intervjuades, för en kandidatuppsats, och framhävde att de ser en bortprioritering av 

mödravården på olika plan, exempelvis bristande kunskapsstöd i sin grundutbildning, ej 

existerande svenska riktlinjer för rehabilitering, behandling och undersökning efter vaginala 

skador och kejsarsnitt och att fysioterapeuter ej får vara tillräckligt delaktiga i mödravården [57]. 

 

1.5 Problemformulering 

Det finns inga nationella riktlinjer för fysisk aktivitet och träning för kvinnor postpartum i 

Sverige. Rekommendationer angående fysisk aktivitet är ofta endast erfarenhetsbeprövade och i 

de fall evidens finns så är den låg till måttlig [8, 19]. I Sverige menar regioners ledning inom 

vården att det är en utmaning att identifiera psykisk ohälsa framför allt hos kvinnor postpartum 

och menar att det ej finns validerade verktyg för skattning av psykisk ohälsa efter förlossning 

[10]. Samtidigt finns studier som visar att någon form av fysisk aktivitet kan lindra fysiska- och 

psykiska symptom som uppstår postpartum. Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och upplevd 

stress finns studerat i en generell vuxen population men är inte så väl studerat bland kvinnor 

postpartum. Fysioterapeutens expertis om kroppen i rörelse för människor med olika 

begränsningar eller inskränkningar bör ha en självklar roll i ett multiprofessionellt team för 

kvinnor postpartum, men så ser det inte ut i Sverige idag.	

 

1.6 Syfte  

Syftet är att undersöka fysisk aktivitet och upplevd stress, samt sambandet mellan total mängd 

fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning.  
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1.7 Frågeställningar 

1. Hur skattar kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning sin vardagsmotion, 

fysiska träning, samt totala aktivitetsminuter (mätt med Socialstyrelsens indikatorfrågor 

om fysisk aktivitet)? 

2. Hur skattar kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning sin upplevda stress 

(mätt med Perceived Stress Scale - 10)? 

3. Hur är sambandet mellan total mängd fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor i 

Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studiens design är en korrelerande och deskriptiv kvantitativ icke experimentell tvärsnittsstudie. 

Med korrelerande avses samvariationen mellan två variabler, som används för att se det linjära 

samt negativa eller positiva korrelationen, om de två variablerna är beroende av varandra [58]. I 

denna studie studeras om upplevd stress (x) är beroende av fysisk aktivitet (y), och vice versa.  

 

2.2 Urval 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, där urvalet är lättillgängligt för forskaren när tid 

och budget är snålt [59]. Deltagarna hittades via Facebookgrupper. Enkät (bilaga 3) gavs ut till 

Facebookgrupper med information om inklusions och exklusionkriterier för deltagande i studien. 

Facebookgrupperna valdes ut genom att använda följande sökord i sökfunktionen för grupper på 

Facebook: Mamma, föräldrar, gravid. Därefter valdes de grupper ut som var riktade mot den 

population som var efterfrågad för studien, information kring gruppen var på svenska, samt de 

grupperna med flest medlemmar. Sedan skickades en ansökan om gruppmedlemskap till 

respektive Facebookgrupper. 
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Inklusionkriterierna var; kvinnor som fött vaginalt för 3 – 6 månader sedan i Sverige. Med 

kvinna avser tilldelat kön vid födseln. Deltagare ska ha haft sin förlossning i graviditetsvecka 37 

– 41 (som är ansedd som en fullgången graviditet), samt haft kontakt med barnmorska något eller 

några tillfällen innan samt efter förlossning (där deltagare ska ha fått likartad chans att få 

rekommendationer om fysisk aktivitet och hens välmående). Denna studie innefattar ej alla 

kvinnor postpartum, då vissa faktorer kan ge utslag i mätmetoderna, så har vissa 

exklusionkriterier valts ut: Diabetes typ 1 och 2, hjärt- och kärlsjukdomar, anorexia eller bulimi. 

Sjukdomar som riskeras att överföras till barnet via blodet/vid förlossning (ex. Hepatit, HIV, 

HSV). Förlossningar med allvarliga komplikationer (preeklampsi, syrebrist). Tidigare 

diagnostisering med depression eller kronisk smärta. Övrig diagnos eller skada på 

rörelseapparaten, som hindrar/har hindrat deltagaren från att vara fysisk aktiv. 

Deltagare var medlem i en Facebookgrupp, eller fick informationen av någon som var medlem i 

en Facebookgrupp där enkäten lades upp. Deltagare skulle förstå svenska skriftligt, då enkäten 

och frågeformulären var på svenska.  

 

2.3 Datainsamling 

Studien har genomförts med hjälp av en enkät innehållande inbjudan med deltagarinformation, 

bakgrundsinformationen, samt två frågeformulär. Enkäten beräknades ta 10 - 20 minuter att 

besvara. 

 

2.3.1 Bakgrundsinformation 

Deltagare behövde svara på frågor som stödjer inklusions,- samt exklusionskriterierna för att 

säkerställa att deltagare hade läst villkoren för deltagande i studien. De presumtiva 

studiedeltagarna uppgav även ålder i olika åldersspann; yngre än 20 år, 20 – 25 år, 25 – 30 år, 30 

– 35 år, 35 – 40 år, 40 – 45 år, 45 – 50 år, äldre än 50 år. 
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2.3.2 The Perceived Stress Scale – 10 (Uppfattad stress - 10) 

The Perceived Stress Scale är ett skattningsformulär som skapades för att utvärdera en individs 

nutida uppfattade stress genom ett antal frågor (4, 10 eller 14) som omfattar en månads tid. I 

denna studie kommer PSS – 10 att användas [45], vilket innebär att frågeformuläret innehåller 10 

frågor. Deltagare svarar med en siffra; 0 - 4 (Aldrig, Nästan aldrig, Ibland, Ganska ofta, Väldigt 

ofta) på frågor angående hur ofta följande situationer har skett den senaste månaden. 

Exempelvis: “känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra?”, “varit upprörd över 

något som hände helt oväntat?”. Vissa frågor är omvända och berör positiva upplevelser, 

exempelvis “känt att saker och ting har gått din väg”, där poängen ges omvänt (Aldrig=4, 

nästan aldrig= 3, ibland=2, ganska ofta=1, väldigt ofta= 0). I enlighet med riktlinjerna för hur 

mätinstrumentet PSS – 10 används, så finns det ingen kartläggning för vad som ska antas som 

låg, medel och hög nivå av stress, men ju högre poäng desto mer upplevd stress [60]. Där en 

studie menar att låg nivå av stress ger 0 – 13 poäng, medel nivå av stress ger 14 – 26 poäng, och 

hög nivå av stress ger 27 – 40 poäng på PSS – 10 [45]. PSS visar vara av adekvat till hög 

validitet i jämförande med psykisk hälsa [61], depression samt ångest som studerats på den 

allmänna befolkningen [60]. Reliabiliteten är bra (Cronbach's alpha = 0,84) där 

skattningsformulärets psykometriska egenskaper studerades i en svensk studie hos 3406 

individer i åldrarna 18 – 79 [60]. Bilaga på PSS – 10 bifogas (se bilaga 2). 

 

2.3.3 Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet 

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet består av 2 frågor som rör en persons fysiska 

aktivitet under en veckas tid, en frågar angående vardagsmotion och en angående fysisk träning. 

Svaren ges i intervaller om minuter. För att beräkna totalt antal aktivitetsminuter antas 

mittenvärdet av intervallen, och följande formel görs: fysisk träning*2 + vardagsmotion = totalt 

antal aktivitetsminuter [62]. Vardagsmotion, fysisk träning samt totala aktivitetsminuter kommer 

att presenteras i resultatet. Socialstyrelsen indikatorfrågor om fysisk aktivitet har god validitet då 

frågorna är fasta och med likartat resultat hos andra mätverktyg som mäter den fysiska 

aktiviteten exempelvis accelerometer, diastoliskt blodtryck samt syreupptagningsförmåga [63]. 

Bilaga på Socialstyrelsen indikatorfrågor om fysisk aktivitet bifogas (se bilaga 1). 
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2.4 Genomförande 

Enkäten (deltagarinformation, bakgrundsinformation, de två frågeformulären), skickades ut efter 

godkänd ansökan om gruppmedlemskap, till följande Facebookgrupper, med information kring 

examensarbetet till gruppansvariga, genom webbverktyget KURT: “Mammagrupp med högt i 

tak (original)” (cirka 17 000 medlemmar) den 16:e september (påminnelse 26:e september 

nekades av gruppadministratör). “Karlstads mammor” (cirka 1000 medlemmar) den 17:e 

september, samt två påminnelser 26:e september och 4:e oktober. “Mammor MAJ 2022” (cirka 

500 medlemmar) den 26:e september, samt påminnelse 4:e oktober. Enkäten nekades till 

uppladdning på grund av brytande mot gruppregel “ej godkända inlägg” på en Facebookgrupp: 

“Gravid & bebissnack” (cirka 10 000 medlemmar). Sista svarsdagen och möjlighet till 

deltagande i studien var nionde oktober 2022 då enkäten stängdes. 26 svar inkom, varav 19 

kunde användas. De godkända 19 svaren exporterades sedan till en Excel fil som författaren 

endast hade åtkomst till genom lösenord, respektive frågeformulär delades upp, och de statistiska 

testerna genomfördes.  

 

2.5 Databearbetning 

1. Hur skattar kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning sin vardagsmotion, 

fysiska träning, samt totala aktivitetsminuter (mätt med Socialstyrelsens indikatorfrågor 

om fysisk aktivitet)? 

1. Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet tillhandlar två frågor, ena om 

vardagsmotion, samt ena om fysisk träning. Vardagsmotion beräknas genom mittenvärdet av 

intervallet, och fysisk träning beräknas genom mittenvärdet multiplicerat med två. Svaren från de 

båda frågorna adderades för att få totala aktivitetsminuter.  

Skattningsskalan är på ordinal nivå och därav används median som centralmått och 

interkvartilavstånd (IQR) som spridningsmått [64].  
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2. Hur skattar kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning sin uppfattade stress 

(mätt med Perceived Stress Scale - 10)? 

2. Perceived Stress Scale – 10 har fyra frågor som måste revideras, genom att ändra 

poängsättningen från svarat högt nummer (Aldrig=0, Nästan aldrig=1, Ibland=2, Ganska ofta=3, 

Väldigt ofta=4) till ett nytt lägre (Aldrig=4, Nästan aldrig= 3, Ibland=2, Ganska ofta=1, Väldigt 

ofta= 0). 

Skattningsskalan är på ordinalnivå och därav används median som centralmått och 

interkvartilavstånd (IQR) som spridningsmått [64]. 

 

3. Hur är sambandet mellan total mängd fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor i 

Sverige? 

 3. De totala aktivitetsminuterna användes för att uppskatta total mängd fysisk aktivitet. Båda 

skattningsskalornas variabler är på ordinalskalenivå så Spearmans test användes för beräkning av 

korrelation mellan dem. Spearmans test har värden på +1 to –1 där; 

• Ett resultat med ej existerande korrelation resulterar i ett värde av r = 0.  

• En perfekt positiv korrelation resulterar i ett värde av r = +1.  

• En perfekt negativ korrelation resulterar i ett värde av r = –1.  

• Värden mellan 0 och +0.3/-0.3 visar på ett svagt korrelerande samband. 

• Värden mellan +0.3/-0.3 och +0.7/-0.7 visar på ett moderat korrelerande samband.  

• Värden mellan +0.7/−0.7 och +1.0/−1.0 visar ett starkt korrelerande samband [65]. 

Spearmans test genomfördes med hjälp av en webb kalkulator [66]. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Deltagare gavs information om studien och dess syfte, att deltagandet är frivilligt, hur deltagaren 

kan avbryta sitt deltagande, samt blev även informerade om att all data kommer att behandlas 

konfidentiellt, och att resultat ej redovisas enskilt utan enbart gruppvis i figurer och tabeller. 
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Deltagarnas svar exporterades från KURT till en Excelfil som författaren endast hade åtkomst till 

genom lösenord. 

 

Inklusionkriterier och exklusionkriterier kan uppröra informerade, på grund av exempelvis 

uteslutandet av vissa deltagare, eller påminna om starka emotionella minnen. Studien kan även 

skapa känslomässiga reaktioner i och med dess innehåll och syfte; fysisk aktivitet postpartum, 

som kvinnor inte prioriterar men de vet om de positiva effekterna, eller att de känner att de inte 

har tid. Att genomföra en studie om sin upplevda stress kan också skapa dessa reaktioner och en 

känsla av uppgivenhet.  

 

Positiva aspekter kan vara att dessa kvinnor få stå i rampljuset, det är dags att se över denna 

populations hälsa där kvinnornas svar är viktiga. Att ämnet är viktigt att belysa. Och att var 

kvinnans val själv om hen vill delta i studien eller inte. Utifrån dessa överväganden kom 

författaren fram till att de positiva aspekterna övervägde de negativa. Och att studien kunde 

genomföras.  

 

3. Resultat  

Totalt 26 svar inkom, 7 deltagare motsvarade ej inklusionskriterierna och exkluderades därför. 

Detta resulterade i 19 inkomna enkäter med fullständiga data som studiens resultat baseras på. 

Orsak till exklusion var: En deltagare svarade nej på frågan: “Förlossningen skedde under 

graviditetsvecka 37 – 41”. En deltagare svarade nej och ja, samt en deltagare svarade nej på 

frågan: “Jag har fött vaginalt för 3 – 6 månader sedan”. Två deltagare svarade ja på frågan: “Min 

förlossning skapade allvarliga komplikationer, som syrebrist hos barnet eller 

havandeskapsförgiftning”. Tre deltagare svarade ja på frågan: “Jag har tidigare eller nuvarande 

diagnostiserats med depression eller kronisk smärta”. Detta resulterade i att resultatet baseras på 

19 kvinnors svar. Majoriteten av kvinnorna var mellan 25 och 35 år (n=14) (tabell 1).  
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Tabell 1. Åldersfördelning i undersökningsgruppen, n =19 

Ålder (år) Antal (n=antal) 
Yngre än 20 n = 0  
20 - 25 n = 2 
25 - 30 n = 7 
30 – 35  n = 7 
35 - 40 n = 3 
40 - 45 n = 0  
45 – 50  n = 0  
Äldre än 50 n = 0  
 

3.1 Hur skattar kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning sin 

vardagsmotion, fysiska träning, samt totala aktivitetsminuter (mätt med Socialstyrelsens 

indikatorfrågor om fysisk aktivitet)? 

Studiedeltagarna skattade sin vardagsmotion till 225 minuter/vecka (IQR = 180), sin fysiska 

träning till 15 min/vecka (IQR = 75), samt totala aktivitetsminuter till 300 minuter/vecka (IQR = 

225). 21 % av kvinnorna hade en lägre nivå än 150 minuter av totala aktivitetsminuter per vecka, 

53 % har en högre nivå än 300 minuter och resterande 26 % har en nivå av 150 – 300 minuter. 

	

3.2 Hur kvinnor i Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning skattar sin upplevda 

stress (mätt med Perceived Stress Scale - 10)? 

Studiedeltagarna skattade sin upplevda stressnivå till 16 (IQR = 10), med ett minimivärde på 5 

och ett maximalt värde på 24. Resultatet visar att 37 % har en låg stressnivå, medan resterande 

63 % uppnår en medel hög stressnivå. 

 

3.3 Hur är sambandet mellan total mängd fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor i 

Sverige 3 – 6 månader efter vaginal förlossning? 

En svag, icke signifikant negativ korrelation förelåg mellan total aktivitetsminuter och upplevd 

stress (r = -0,25). 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatsammanfattning 

Studiedeltagarna skattade sin vardagsmotion till 225 minuter per vecka (IQR = 180), sin fysiska 

träning till 15 minuter per vecka (IQR = 75), samt totala aktivitetsminuter till 300 minuter per 

vecka (IQR = 225). Den upplevda stressnivån skattas till 16 (IQR = 10), vilket innebär en 

medelhög nivå av stress. En svag, icke signifikant negativ korrelation förelåg mellan totala 

aktivitetsminuter och upplevd stress (r = -0,25) hos kvinnor 3 – 6 månader efter en vaginal 

förlossning i Sverige. 

	

4.2 Resultatdiskussion  

Detta är en tvärsnittsstudie som studerar två faktorer och dess samband: Fysisk aktivitet och 

upplevd stress. Kvinnor 3 – 6 månader efter en förlossning är rekommenderade till fysisk 

aktivitet och mindre stillasittande. Även om det ej finns nationella riktlinjer, menar Sveriges 

Vårdguide (1177) att de flesta kvinnors kroppar är återhämtade 3 månader postpartum. Det finns 

intresse av att tillgå individanpassat och vårdbaserat stöd för denna population, från tidigare 

nämnda artiklar, samt tidningen Forskning pågår. I denna studie svarade 79% att de är fysisk 

aktiva 150 minuter eller mer i veckan, och följer den generella rekommendationen från WHO om 

150 – 300 minuter fysisk aktivitet av moderat intensitet eller 75 – 150 minuter av intensiv fysisk 

aktivitet per vecka hos den vuxna befolkningen (18 – 64 år) [19].  

 

En australiensk studie av van der Pligt P m. fl [67], på kvinnor 3 – 4 månader postpartum visade 

på totala 351 aktivitetsminuter per vecka, med 252 minuter av vardagsmotion och 99 minuter av 

fysisk träning. I van der Pligt P m. fl [67], följde 63 % den generella rekommendationen från 

WHO, vilket betyder att det finns en större spridning här. Högre antal aktivitetsminuter i van der 

Pligt P m. fl [67] kan exempelvis bero på att 74% av deltagarna var gifta vilket kan vara en 

möjlig faktor för ett socialt stöd och att kvinnan då får tid till att utföra fysisk aktivitet. Även att 

det använda självskattningsformuläret hade max antal minuter på 840, vilket är betydligt högre 

än vad som kan anges vid Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet.  
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I en studie av Evenson m. fl [22] studerades aktivitetsnivån hos kvinnor 3 månader postpartum 

med hjäp av sjävskattningsformulär och resulterade i totalt 228 aktivitetsminuter per vecka, 144 

minuter vardagsmotion, samt 78 minuter fysisk träning. I Evenson m. fl [22], är 85% av 

deltagarna är gifta, samt deltagarna var något äldre, med 55% äldre än 30 år och 44% är yngre än 

30 år versus denna studie där 53% äldre än 30 år och 47% yngre än 30 år (se tabell 1). Kvinnor 

generellt 20 – 29 år utför 165 minuter/veckan av måttlig till intensiv fysisk aktivitet, medan 

kvinnor 30 – 39 år utför 149 minuter/veckan mätt med accelerometer enligt en amerikansk studie 

[68]. Ålder, samt tidpunkten av datainsamling för Evenson m. fl [22], kan vara faktorer för ett 

lägre resultat, då kvinnor blir mer fysiskt aktiva senare under postpartum perioden [22, 23]. 

 

Forskning under de senaste åren har varit påverkade av coronapandemin vilket har gjort att vissa 

studier fokuserar just på detta. Resultatet av “lockdowns” där fysisk aktivitet likt promenader 

utomhus, gruppklasser eller gym inte har varit att tillgå. Därför är valda studier angående fysisk 

aktivitet innan coronapandemin, som resulterar i äldre versioner. Genomförandet av studien har 

inte blivit påverkad av coronapandemin.  

 

Coronapandemin kan också eventuellt ha påverkat resultatet för upplevd stress. En mexikansk 

studie 4–12 veckor postpartum, skriven av Suárez-Rico m. fl [69], tyder att högre värden av 

stress uppgavs under “lockdown” än innan, med ett PSS – 10 värde på 17. Ceulemans m. fl [70], 

studerade kvinnor 3 månader postpartum under coronapandemin, i Irland, Norge, Schweiz, 

Nederländerna och Storbrittanien, som uppnådde en medel nivå av stress mätt med PSS – 10, 

med ett värde på 14. Här kan diskuteras andra faktorer som kan ha spelat in. För det första har 

olika restriktioner givits i respektive land för att förminska spridningen av coronaviruset, för det 

andra hade 98.5% av deltagarna en partner och 68% hade hög utbildningsstatus [70]. Dessa 

faktorer visar sig kan sänka den upplevda stressnivån [71-74]. Andra sociodemografiska faktorer 

har studerats, vilket har visat på högre stressvärden hos yngre (20 – 35 år) än äldre [11, 71, 74]. 

För att ifrågasätta teorin angående dessa variablers påverkan från tidigare nämnda artiklar anger 
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Carson m. fl [74], att en studie på unga (störst andel mellan 25 – 35 år), låginkomsttagande, 

lågutbildade kvinnor 3 månader postpartum uppvisade PSS – 10 = 13. Detta är ett lägre värde än 

tidigare nämnda studier, samt även denna studie, och deltagarna hade de variabler som tidigare 

studier indikerat kunnat ge en högre upplevd stressnivå. 

 

En yttre faktor som kan belysa det högre stressvärdet, även i jämförelse mot studier som 

genomfördes under coronapandemin, kan vara förutom de sociodemografiska faktorerna som 

denna studie ej tillhandlar, kriget i Ukraina. Kriget i Ukraina kan vara en bidragande faktor till en 

högre upplevd stress med de stigande priserna (inflation), politisk oro och rädsla över tillståndet 

som resultat, och därav ett relativt högt värde av upplevd stress i jämförelse mot liknande 

population. Ekonomisk stress är en riskfaktor för högre stressnivå, hos kvinnor postpartum [75]. 

Även som nämnt tidigare, låginkomsttagande kvinnor postpartum, och låg ekonomisk status 

visar på högre stressnivåer [11, 71-77]. 

 

Detta examensarbete är unikt då tidigare studier med en sambandsanalys på fysisk aktivitet och 

upplevd stress hos kvinnor postpartum är få. Teorin kring sambandet mellan fysisk aktivitet och 

upplevd stress är att om nivån på den fysiska aktiviteten är hög, borde den upplevda stressen vara 

på låg nivå på grund av den fysiologiska och psykologiska påverkan fysisk aktivitet har [19-24, 

27, 28, 35, 48, 49]. Dock speglar denna studie ej den hypotesen med ett resultat på en svag 

negativ korrelation, med ej existerande statistisk signifikans. Det finns alltså inget samband. De 

flesta studier tyder på att högre värden av stress ger en lägre nivå av fysisk aktivitet, även om 

sambandet når endast: –0.28 till –0.42 hos den generella populationen enligt en litteraturöversikt 

[78]. Det visas på att de studier som ej visar på ett korrelerande samband mellan fysisk aktivitet 

och upplevd stress, ofta var sämre principfasta och hade färre studiedeltagare [78]. Detta kan 

vara resultatet av att 19 svar, som denna studie gav, ej är tillräckligt för att se om en korrelation 

kan hittas. Nakamura m. fl [48], beskriver i sin litteraturstudie att fysisk aktivitet sänker 

exempelvis ångest och stress som är några av symptomen för depression postpartum. Dock anses 

somliga studier inkludera för få deltagare och resultatet anses vara framförallt av låg kvalitet. En 

interventionsstudie hos kvinnor 6 månader postpartum som innan ska ha diagnostiserats med 
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depression, visar att fysisk aktivitet sänker den upplevda stressen [49]. Saur m. fl [73], studerarar 

kvinnor postpartum där en positiv korrelation kunde hittas mellan upplevd stress och tid 

spenderat stillasittande, samt en negativ korrelation mellan upplevd stress och steg per dag. 	

 

4.3 Metoddiskussion	

Antalet svar som kunde användas i beräkningarna var 19, vilket är för få för att kunna dra 

slutsatser ifrån, där en generalisering av den upplevda stressnivå, samt fysiska aktivitetsnivå ej 

kan appliceras på kvinnor postpartum. Att få deltagare valde att besvara enkäten kan ha berott på 

att deltagarinformationen innehöll mycket text, och att kvinnorna inte tog sig tid till att läsa och 

medverka, inklusions och exklusionkriterierna kan ha gjort att kvinnorna känt sig osäkra om de 

fick delta eller att inläggen i grupperna var så många att enkäten inte dök upp i kvinnornas 

nyhetsflöde på Facebook. Då detta är ett examensarbete, tillfrågades handledaren, och antalet 

deltagare godkändes. 

 

Inklusion- och exklusions kriterierna för deltagande till studien gör deltagargruppen mer 

homogen. Inklusionskriterier var bland annat fött vaginalt, då kejsarsnitt anses ha fler 

komplikationer postpartum [5]. 3 - 6 månader postpartum, då den största delen av 

återhämtningen för kvinnans kropp sker under de första tre månaderna [7], och att kvinnan ska 

ha kunnat gå tillbaka till sitt “normala” stadie. Exklusionskriterier var exempelvis: “tidigare 

diagnostiserats med kronisk smärta eller depression” och “övrig diagnos eller skada på 

rörelseapparaten, som hindrar/har hindrat deltagaren från att vara fysisk aktiv” där nivå av fysisk 

aktivitet skulle vara lägre på grund av smärta och inte postpartum perioden i sig och högre 

värden av upplevd stress på grund av depression och inte av postpartum perioden [79]. Individer 

med HIV visar på mer upplevd stress efter förlossning [80]. Därav exklusionskriteriet: 

“Sjukdomar som riskeras att överföras till barnet via blodet/vid förlossning (ex. Hepatit, HIV, 

HSV)”. Kvinnor som hade “diabetes typ 1 och 2, hjärt- och kärlsjukdomar, anorexia eller 

bulimi” fick ej delta i studien, då detta har visats påverka graden av fysisk aktivitet och upplevd 

stress i studier på den generella populationen [81-84]. Kvinnor som hade haft “förlossningar med 
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allvarliga komplikationer (preeklampsi, syrebrist)” exkluderas på grund av det emotionella som 

kan ha uppkommit.  

 

Att mäta stress är komplext, inom forskning anges än idag att det ej finns valida verktyg för 

skattning av psykisk ohälsa [10]. Den subjektiva upplevelsen av stress påverkas genom 

individens inställning och syn på yttre påverkande faktorer. Individens erfarenheter och förmåga 

till att hantera stress kan leda till midre stressfysiologiska reaktioner vilket kan påverka resultatet 

[85]. PSS - 10 mäter upplevd stress den senaste månaden, vilket gör att det bidrar till felaktig 

rapportering, då denna studie undersöker kvinnor 3 - 6 månader postpartum. Kvinnor som har 

svarat, rapporterar alltså sin upplevda stress den senaste månaden, vilket kan vara innan 3 

månaders tid efter förlossning. Det finns också risk att deltagarna ej minns sin upplevda stress 

under hela det tidsspannet. Medan Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet 

rapporterar deltagarens aktivitetsnivå under den senaste veckan. Eftersom tidsintervallet är olika 

för de två olika frågeformulären, finns möjlighet att sambandet mellan variablerna inte 

överensstämmer helt. 

 

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet är en subjektiv mätning och med tanke på att 

frågeformulären är självrapporterade kan deltagarna underrapportera eller överrapportera 

tillgängliga resultat. Det är känt att människor ofta överskattar sin fysiska aktivitetsnivå, då det 

har gjorts jämförelser med aktivitetsmätare [86]. 

 

Insamling av data skedde genom ett bekvämlighetsurval genom den sociala plattformen 

Facebook, där respondenterna är lättillgängliga. Urvalet var även tidseffektivt, där en annan form 

av urval för att hitta deltagare, hade varit mer tidskrävande. De negativa effekterna av ett 

bekvämlighetsurval är att det ger en låg extern validitet, och kan oftast ej generaliseras till den 

valda studiepopulationen, då deltagarna var nåbara under den specifika undersökningsperioden. 

Deltagare var medlem eller kände någon som var medlem i någon av de grupper där enkäten 

lades ut. 
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Facebook anses vara en godtycklig form att insamla data, och absolut för denna population, då 

en studie gjordes för att tillfråga gravida kvinnor för en studie [87]. Facebookgrupperna som 

valdes ut hade deras gruppnamn och innehåll på svenska. Enkäten som gavs ut var på svenska, så 

deltagarna var tvungna att kunna förstå svenska skriftligt. Dock angavs ej vilket land som 

förlossningen skulle ha skett i, eller var besöket/besöken med barnmorska hade skett. Vilket kan 

göra att studien som hänvisar till kvinnor postpartum i Sverige, ej följer dess syfte om det har 

undgåtts, vilket kan ha skett. Även då enkäten innehöll deltagarinformation med kriterier för 

deltagande inkom 7 svar som ej följde dessa kriterier, vilket säkrade upp att de som deltog 

verkligen föll inom inklusionskriterierna. Vad som även kan diskuteras är vilka inom studiens 

population som väljer att besvara de två frågeformulären. Utöver det kan de som svarar vara mer 

intresserade över ämnet och är pålästa, än de kvinnor som inte tog sig tiden till att medverka. 

 

4.4 Klinisk nytta och framtida forskning 

Tidigare studier visar på att fysisk aktivitet ger lägre nivåer av upplevd stress, framförallt hos en 

generell vuxen population [19-24, 27, 28, 35, 48, 49].  En sambandansalys mellan fysisk aktivitet 

och upplevd stress hos kvinnor 3 – 6 månader postpartum i Sverige har enligt författarens 

kunskap ej tidigare publicerats. Som fysioterapeut finns ett intresse att främja fysisk aktivitet, 

generellt men också specifikt hos kvinnor postpartum. Även då denna studie inte visade på något 

samband mellan fysisk aktivitet och upplevd stress, kan detta examensarbete skapa ett intresse 

för genomförandet av en fullskalig studie inom ämnet, med flera deltagande för att titta närmare 

på denna populations hälsa. Och en början på att börja involvera denna populations inom 

vetenskapens fokus. 

 

För framtida forskning finns möjlighet att undersöka fysisk aktivitet och upplevd stress hos 

kvinnor postpartum genom strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse över kvinnans 

hälsa, och hennes vård under graviditet och efter förlossning. En fördjupande studie inklusive 

flera variabler som kan påverka och genomföra en tvärsnittsstudie mellan fysisk aktivitet och 

upplevd stress innan graviditet, olika stadier under en graviditet och postpartum. Genomförande 
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av studien i ett flertal länder för att upptäcka olikheter inom mödravården, och kulturella 

skillnader som kan ha påverkat resultatet. 

 

4.5 Etisk diskussion 

De positiva aspekterna övervägde de negativa med genomförandet av studien. Även då 

innehållet kan uppröra inbjudna. Genom ett ämne angånde kvinnor postpartum och deras fysiska 

aktivitet och upplevda stress kan det väcka reaktioner. Deltagare kan känna en oro över att ej 

vara tillräckliga när de svarar på enkäterna, eller att deltagarna får upp ögonen över ett ämne som 

de kanske inte har så mycket information om. Inga underåriga inkluderades i studien så då anses 

deltagarna som vuxna och kan därför själva ansvara över deras deltagande i studien. 

 

4.6 Konklusion 

Denna studie på kvinnor postpartum tillhandlar subjektiv mätt data på ordinal nivå där median 

redovisas. Resultatet visade på 225 minuter av vardagsmotion i veckan, 15 minuter av fysisk 

träning i veckan, samt 300 minuter totala aktivitetsminuter i veckan. Kvinnorna hade en 

medelhög upplevd stressnivå. Det finns inget samband mellan total mängd fysisk aktivitet och 

upplevd stress bland kvinnor postpartum. Studiegruppen innehöll endast data från 19 individer 

varför slutsatser ej kan dras utifrån dessa resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 (Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet) 
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Bilaga 2 (Perceived stress – 10/Uppfattad stress – 10) 
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Bilaga 3 (Deltagare - inbjudan) 

	


