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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka om kvinnor vidmakthöll fysisk aktivitet under graviditet. Metod: 
webbaserad enkätstudie med kvantitativ ansats. Totalt 80 enkäter samlades in via olika 
grupper på Facebook. Har analyserats med deskriptiv statistik. Resultat: Kvinnor som var 
fysiskt aktiva innan graviditeten minskade eller bibehöll mängden fysisk aktivitet under 
graviditet. Ingen av kvinnorna ökade den fysiska aktivitetsnivån. Under besöken på 
barnmorskemottagningen fick flertal kvinnor inte någon skriftlig information om fysisk 
aktivitet eller tillräcklig information från barnmorskan. En majoritet av kvinnorna använde 
sociala medier flertalet gånger per dag och följde konton som handlar om graviditet eller 
fysisk aktivitet. Kvinnorna uppgav dock att den fysiska aktivitetsnivån inte påverkades av 
innehållet på sociala medier. Slutsats: Majoriteten av kvinnor minskade mängden fysisk 
aktivitet under graviditet och ett fåtal bibehöll samma mängd fysisk aktivitet under. 
Majoriteten av kvinnorna upplevde att de inte fick tillfredsställande stöd från barnmorskan. 
Kliniska implikationer: Barnmorskan bör rekommendera den gravida kvinnan att vara 
fysiskt aktiv under graviditet och samtala med kvinnan och fysisk aktivitet. Det är även 
viktigt att samtala om innehåll på sociala medier, vilket inte alltid är evidensbaserad 
information.  

Nyckelord: barnmorska, reproduktion, sociala medier, stöd, träning, webbenkät. 

  



ABSTRACT 

Aim: To investigate if women perpetuated their physical activity level during their previous 
pregnancy. Method: A web-based survey study with a quantitative design. 80 surveys were 
collected through groups on Facebook. Data were analyzed with descriptive statistics. 
Results: Women who were physically active before their pregnancy reduced or maintained 
same level of physical activity during the pregnancy. None of the women increased their 
physical activity level. A majority of the women did not receive any written information about 
physical activity or adequate support during their visits on the midwifery led unit. A majority 
of the women used social media frequently each day and followed accounts that dealt with 
pregnancy and physical activity. However, women reported that this this did not affect their 
physical activity level. Conclusion: A majority of women decreased their level of physical 
activity, and some maintained the same level. Women did not receive a fulfilling amount of 
support from the midwife. Clinical implications: The midwife ought to recommend the 
pregnant woman to be physical active during the pregnancy. It’s of utter importance that the 
midwife has an ongoing conversation about this subject. The midwife should also inform the 
pregnant woman that content on social media is not always evidence based.  

Key words: survey, midwifery, reproduction, social media, support, work out. 
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1 INLEDNING 

Graviditet, träning och sociala medier, tre begrepp som många kvinnor kan känna en 
personlig koppling till.   

Vi, författarna till detta arbete, upplever dessa ämnen intressanta och aktuella i dagens 
kommunikationssamhälle med stort användande av sociala medier. Innehåll som presenteras 
på sociala medier kan objektifiera individen och skapa en osund idealbild att eftersträva.  

Att fysisk aktivitet har positiva effekter är sedan tidigare känt. Detta gäller även under 
graviditet och hälsofördelar finns både för den gravida kvinnan och det växande fostret. Ändå 
är det inte tillräckligt många kvinnor som är fysiskt aktiva och antalet 
graviditetskomplikationer ökar. Det finns ett samband mellan en aktiv livsstil och 
hälsofördelar. Kvinnor som varit fysiskt aktiva redan innan graviditet visar att de i större 
utsträckning fortsätter att vara fysiskt aktiva efter graviditeten vilket kan leda till en 
förbättrad individuell hälsa, vilket i förlängningen gynnar folkhälsa positivt.  

Båda författarna har sedan tidigare en bakgrund inom träning och fysisk aktivitet på en högre 
nivå, vilket har lagt grunden för intresset till detta ämne. Med detta arbete vill vi öka kunskap 
och förståelse inom områdena graviditet, fysisk aktivitet och sociala medier. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden består av begreppsförklaring, tidigare forskning om ämnet fysisk aktivitet och 
graviditet, teoretisk referensram och problemformulering.  

2.1 Begreppsförklaring 
Nedan följer en förklaring på begrepp som används i detta arbete.  

2.1.1 Fysisk aktivitet 

Enligt folkhälsomyndigheten (2013) definieras fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som 
uppstår av muskulaturens kontraktion och som leder till en ökad energiförbrukning. Fysisk 
aktivitet innefattar olika aktiviteter och kroppsövningar som till exempel idrott, lek, 
kroppsövningar, gymnastik och motion.  
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I detta arbete definieras fysisk aktivitet som en aktivitet som är pulshöjande med en duration 
under minst 30 minuter.  

2.2 Viktuppgång under graviditet 
En normal graviditet innebär alltid en viktuppgång. Internationella riktlinjer säger att en 
kvinna med undervikt rekommenderas 12,5–18 kilogram viktuppgång under graviditet, en 
normalviktig kvinna rekommenderas 11,5–16 kilogram viktuppgång och en överviktig kvinna 
rekommenderas 5–11,5 kilogram viktuppgång under graviditet (Svenska 
Barnmorskeförbundet, 2016). Den största delen av viktuppgången ska ske under den sista 
halvan av graviditeten, då större fysiologiska förändringar sker i kroppen. Fostret ökar i vikt 
tillsammans med moderkakan samt en ökad mängd fostervatten. Det är även då 
ämnesomsättningen ökar som mest. Under graviditet rekommenderas en kvinna öka sitt 
näringsintag med 300 kcal per dag (Risberg, 2016).  

Överdriven viktuppgång utöver befintliga internationella riktlinjer kan innebära risker för 
kvinnan och fostret under graviditet och vid förlossning. Övervikt kan leda till 
graviditetsdiabetes, blodtryckssjukdomar, ökad risk för instrumentell förlossning, kejarsnitt, 
kroniska sjukdomar, makrosomi, missbildningar och intrauterin fosterdöd (Cnattingius & 
Stephansson, 2014; Myrex, Harper & Gould, 2018; Rådestad, 2016). Fysisk aktivitet under 
graviditet kan reducera risken för överdriven viktuppgång (Ming m.fl., 2018; Dipietro m.fl., 
2019; Ruchat m.fl., 2018; Nicodemus Jr, 2018). Det är även viktigt att se över kost och 
eventuellt få hjälp av dietist för att undvika överdriven viktuppgång under graviditet 
(Nicodemus Jr, 2018). Ett år efter förlossningen rekommenderas det att kvinnan har gått ner 
till samma vikt hon hade innan graviditet (Collberg & Ellis, 2014). Fysisk aktivitet under 
graviditet kan underlätta viktnedgång postpartum (Brik m.fl., 2019). 

2.3 Rekommendationer om fysisk aktivitet under graviditet 
Fysisk aktivitet under graviditet innebär samma rekommendationer som för övriga 
befolkningen, vilket innebär fysisk aktivitet med måttlig intensitet i sammanlagt minst 150 
minuter per vecka och utspritt om minst tre tillfällen (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018a; 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Om kvinnan var fysiskt aktiv innan graviditet kan 
intensiteten vara högre än för kvinnor som inte var fysiskt aktiva innan graviditet. Ett rimligt 
mål bör vara att eftersträva en bibehållen kondition under graviditet. Om kvinnan inte var 
fysisk aktiv innan graviditet rekommenderas kvinnan att starta med kortare träningspass och 
sedan öka succesivt tills rekommenderad mängd om 150 minuter per vecka är uppnådd 
(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016).  

Rekommenderade träningsformer involverar bland annat snabba promenader, joggning, 
cykling, aerobics och gymnastik. Det är bra att komplettera denna typ av träning med 
avlastande träning så som simning och vattengymnastik (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 
2016). 
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2.4 Hälsofördelar med fysisk aktivitet under graviditet 
Fysisk aktivitet under graviditet har flertalet positiva hälsofördelar och det rekommenderas 
till alla kvinnor att vara fysiskt aktiva oavsett tidigare aktivitetsnivå. Kvinnor som inte varit 
fysiskt aktiva innan graviditet rekommenderas att påbörja regelbunden fysisk aktivitet när 
graviditet uppstår (Dipietro m.fl., 2019). Hälsofördelarna med fysisk aktivitet är både för 
kvinnan och för barnet. Gravida kvinnor kan nyttja hälsofördelarna under graviditet, i 
samband med förlossning och postpartum. Detta är likvärdigt för barnet, som nyttjar 
hälsofördelarna under graviditet, vid förlossning samt i början av sitt nya liv. Detta genom att 
fysisk aktivitet under graviditet bland annat minskar risken för makrosomi hos barnet, utan 
att öka risken för ett tillväxthämmat barn eller förtidsbörd (Ming m.fl., 2018; Dipietro m.fl., 
2019; Ruchat m.fl., 2018; McDonald m.fl., 2018).  

2.4.1 Hinder och nyckelfaktorer till att vara fysiskt aktiv 

Enligt Harrison, Taylor, Shields och Frawley (2018) finns det kunskap hos kvinnor att fysisk 
aktivitet under graviditet är viktigt, bidrar till hälsofördelar samt är säkert att utföra för den 
gravida kvinnan. Det finns även en positiv inställning hos gravida kvinnor till att vara fysiskt 
aktiv under graviditet (a.a.). Dock visar forskning att det den fysiska aktivitetsnivån kan 
sjunka under graviditet (Nascimento, Surita, Godoy, Kasawara, & Morais, 2015). 

Vanligast förekommande hinder till varför kvinnor inte är fysiskt aktiva under graviditet 
innefattar trötthet, tidsbrist samt graviditetskomplikationer så som; illamående, fysiska 
smärtor och att känna sig obekväm på grund av viktuppgång (Harrison m.fl, 2018; Lindqvist, 
Persson & Mogren, 2017). Ett annat hinder till varför kvinnor inte fortsatte att vara fysiskt 
aktiva under graviditet är brist på stöd från barnmorskan. Även en upplevelse av att 
barnmorskan inte har tillräcklig kunskap om fysisk aktivitet under graviditet är en 
bidragande faktor (Lindqvist, m.fl., 2017). 

Det finns motiverande faktorer till varför vissa kvinnor tenderar att fortsätta vara fysiskt 
aktiva under graviditet. Dessa motiverande faktorer innefattar maternell och fetal hälsa och 
välbefinnande, att minska risken för graviditetskomplikationer samt att underlätta inför 
förlossningen (Harrison, m.fl., 2018). Att ha varit tidigare fysiskt aktiv beskrivs som en 
motiverande faktor till att fortsätta vara fysiskt aktiv (Lindqvist, m.fl., 2017). Andra 
motiverande faktorer för att vara fysiskt aktiv under graviditet är bland annat socialt stöd, 
speciellt från kvinnans partner och familj. (Lindqvist m.fl., 2017; Harrison m.fl., 2018). 

2.4.2 Psykisk hälsa 

Fysisk aktivitet under graviditet kan öka välbefinnandet och minska risken för depression, 
depressiva symtom och ångest under graviditet samt postpartum. Tidigare forskning visar 
även att fysisk aktivitet kan förmildra uppkomna depressiva symtom under graviditet 
(Davenport, McCurdy m.fl., 2018). Gravida kvinnor kan även reducera symtom på ångest 
under graviditet genom att utföra avslappande fysiska aktiviteter, så som till exempel yoga 
(Dipietro m.fl., 2019). 
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Det finns ytterligare studier som påvisar sambandet mellan fysisk aktivitet och psykiskt 
mående (Alhusen, Ayres, & DePriest, 2016; Gong, Ni, Shen, Wu, & Jiang, 2015). Alves, 
Rocha, Andrade, Mendes och Cunha (2018) skriver att personer som är fysiskt aktiva har 
lägre nivåer av ångest, jämfört med personer som inte är fysiskt aktiva. Tidigare forskning 
påvisar även att personer som är fysiskt aktiva har en bättre emotionell balans (a.a). Detta 
kan problematiseras mot vad Pelletier, Shanmugasegaram, Patten och Demers (2017) skriver 
att över hälften av personerna med psykisk ohälsa inte är regelbundet fysiskt aktiva. 
Nedstämdhet och stress är två av de största hinder för att personer med psykisk ohälsa ska 
vara fysiskt aktiva (Firth m.fl., 2016).  

Forskning visar att personer som använder sociala medier blir påverkade i olika utsträckning. 
Beroende på vilka typer av forum och plattformar som följs, sker påverkan i olika grad. 
Studier visar bland annat att självbilden sjunker hos kvinnor som är aktiva på sociala medier, 
som Facebook. Även självkänslan påverkas hos kvinnor, och specifikt postpartum. Studier 
visar även att kvinnor påverkas psykiskt under graviditet av vad de tar del av på sociala 
medier (Eckler, Kalyango & Paasch, 2017; Hicks & Brown 2016).  

2.4.3 Graviditetsdiabetes 

En av de vanligaste och mest allvarliga komplikationerna vid graviditet är gestationell 
diabetes mellitus, även kallat graviditetsdiabetes. Graviditetsdiabetes innebär en nedsatt 
glukostolerans samt minskad insulinkänslighet under graviditet. Riskfaktorer för att drabbas 
är bland annat övervikt, tidigare graviditetsdiabetes och hög ålder. I Sveriges drabbas 
ungefär 1% av alla gravida kvinnor. Om en kvinna får graviditetsdiabetes kan det innebära 
medfödda missbildningar på barnet, ökad fostertillväxt, förtidsbörd, tillväxthämning, 
spontanabort och intrauterin fosterdöd. För kvinnans del kan graviditetsdiabetes leda till 
andra graviditetsrelaterade komplikationer, som till exempel pre-eklampsi (Berg, Berntorp & 
Wennerholm, 2016; Davenport, Ruchat m.fl., 2018). Risken för graviditetskomplikationer 
kan minska genom att vara fysiskt aktiv under graviditet (Davenport, Ruchat m.fl., 2018; 
Dipietro m.fl., 2019). Shepherd m.fl. (2017) skriver även att kostrådgivning i samband med 
fysisk aktivitet kan förebygga graviditetsdiabetes. 

Det är lägre förekomst av graviditetsdiabetes hos kvinnor som var fysiskt aktiva under 
graviditet än hos kvinnor som inte var det (Ming m.fl., 2018).  Wang m.fl. (2017) framför 
effekterna av fysisk aktivitet tidigt under graviditet och vilka positiva effekter det har i utfallet 
av graviditetsdiabetes. Kvinnor med graviditetsdiabetes uttrycker att fysisk aktivitet är en 
viktig del i behandlingen av deras diabetes. De uppger att en motivationsfaktor till att vara 
fysiskt aktiv är att försöka hålla blodsockervärdena på en jämn nivå (Harrison m.fl., 2018).  

2.4.4 Effekter av fysisk aktivitet för förlossningen 

Genom att vara fysiskt aktiv under graviditet kan kvinnor förbereda kroppen inför 
förlossning. Forskning visar att förlossning för kvinnor som har varit fysiskt aktiva under 
graviditet pågår i genomsnitt cirka 140 minuter kortare än för de som inte var fysiskt aktiva 
under graviditet (Rodriquez-Blanque, Sanchez-Garcia, Sanchez-Lopez & Aguilar-Cordero, 
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2019). Fysisk aktivitet under graviditet minskar även risken för kejsarsnitt och annan 
instrumentell förlossning (Shepherd m.fl.,2017; Domenjoz, Kayser, & Boulvain, 2014). 

2.4.5 Effekter av fysisk aktivitet för barnet 

Placentan och dess funktioner är en central del i barnets tillväxt och födelsevikt. Barakat m.fl. 
(2018) har undersökt hur fysisk aktivitet påverkar placentatillväxten och redovisar att fysisk 
aktivitet inte påverkar placentan negativt. Att följa ett regelbundet träningsprogram under 
graviditet påvisar normal tillväxt av placentan och därmed god funktion samt normal tillväxt 
på fostret.  

En av riskfaktorerna för skulderdystoci är makrosomi (Mollberg, 2016). Skulderdystoci 
innebär att barnets kropp inte kan förlösas efter att huvudet har förlösts. Detta kan leda till 
komplikationer för både mor och barn, i värsta fall död (Mollberg, 2016).  Forskning stödjer 
att fysisk aktivitet under graviditet kan sänka risken med 39% att föda ett barn med 
födelsevikt över 4000 gram. Det finns stark evidens för sambandet mellan låg fysisk 
aktivitetsnivå och ökad risk för makrosomi (Davenport, Meah m.fl., 2018).  

2.4.6 Effekter av fysisk aktivitet för postpartumperioden 

Det finns forskning som visar att kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditet kan påvisa ett 
lägre BMI postpartum än kvinnor som inte var fysiskt aktiva under graviditet, så länge som 
upp till sex år efter förlossning (Haakstad, Kissel & Bø, 2019). Det finns även associationer 
mellan överdriven viktuppgång under graviditet och kvinnans hälsa postpartum. Fraser m.fl. 
(2011) skriver att kvinnor som har hög viktuppgång under graviditet tenderar att ha högre 
BMI och högre blodtryck postpartum.  

Enligt en studie av Ruchat m.fl. (2018) kan fysisk aktivitet minska viktretention postpartum. 
Resultatet visar även att det är mer troligt att de kvinnor som var fysiskt aktiva och fick 
kostråd under graviditet når sitt viktminskningsmål snabbare än de kvinnor som inte var 
fysiskt aktiva eller fick kostråd.  

Dipietro m.fl. (2019) skriver att kvinnor som är fysiskt aktiva efter graviditet har lägre risk att 
råka ut för postpartumdepression. Dessutom kan fysisk aktivitet lindra depressiva symtom 
postpartum.  

2.5 Barnmorskans roll 
Barnmorskan kan rekommendera samt bistå med stöd till kvinnan angående fysisk aktivitet 
under graviditet. Behöver kvinnan mer stöd än det barnmorskan kan bistå med, ska det 
finnas fysioterapeut att hänvisa till för rådgivande samtal (Svenska Barnmorskeförbundet, 
2018a).  

Enligt Socialstyrelsen (2014) finns det inom alla landsting styrdokument för hur hälso- och 
sjukvården ska arbeta med levnadsvanor inom primärvården. Riktlinjerna för levnadsvanor 
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innefattar råd om tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor samt fysisk aktivitet. Hälsovården 
ska arbeta med riktlinjerna utifrån rådgivning eller samtal för att hjälpa patienterna (a.a). 

2.5.1 Stöd från barnmorskan 

Det finns önskemål från kvinnor att få information från barnmorskan om fysisk aktivitet 
under graviditet. Om barnmorskan inte har denna kunskap uttrycker gravida kvinnor önskan 
om att få kontakt med personer som har detta, till exempel en fysioterapeut (Lindqvist m.fl., 
2017; Ekelin, Langeland Iversen, Grønbæk Backhausen & Hegaard, 2018). Om denna kontakt 
inte finns tillgänglig finns önskemål att barnmorskan ska hjälpa till att hitta organiserade 
träningsformer i kvinnornas närområde. Det finns även önskemål om att få delta i 
organiserad gruppträning på föräldrautbildningstillfällena, istället för att bara samtala om 
fysisk aktivitet på dessa träffar (Ekelin m.fl., 2018; Harrison m.fl., 2018). Detta kan ses i 
enlighet med Kinser, Jallo, Thacker, Aubry och Maso (2019) som skriver att kvinnor 
uppskattar att ha möjligheten att utöva milda fysiska aktiviteter, till exempel yoga, på 
föräldrautbildningstillfällena.  

Forskning visar att det finns en önskan att barnmorskan på barnmorskemottagningen 
kontinuerligt under graviditeten frågar om fysisk aktivitet, istället för att bara lyfta frågan på 
inskrivningssamtalet. Detta skulle ge kvinnorna uppmuntran och pushning att fortsätta vara 
fysiskt aktiva (Lindqvist m.fl., 2017). Det finns dock forskning som visar att barnmorskor 
behöver mer kunskap inom rådgivning för att kunna möta kvinnorna på rätt nivå och hjälpa 
dem att vara mer fysiskt aktiva (Wennberg, Hamberg, & Hörnsten, 2014) 

Enligt en studie från Kanada finns det en stor andel kvinnor som inte får rådgivning 
angående fysisk aktivitet (Nascimento m.fl., 2015). Detta skulle kunna ses i samband med en 
studie från Australien som visar att år 2018 var det inte tillräckligt många kvinnor som mötte 
rekommendationerna på fysisk aktivitet (Harrison m.fl., 2018). Dock visar forskning från 
USA att en majoritet av gravida kvinnor ändå får information om fysisk aktivitet under 
graviditeten (Santo, Forbes, Oken & Belfort 2017). 

Kvinnor vill ha tydliga råd och information om fysisk aktivitet under graviditet från 
barnmorskan och andra vårdgivare. Det finns gravida kvinnor som upplever att 
informationen inte är tillräcklig utifrån uttryckta behov (Lindqvist m.fl., 2017; Ekelin m.fl., 
2018; Santo m.fl., 2017). Detta kan ses i kontrast till Ferrari, Seiga-Riz, Evenson, Moos och 
Carrier (2013) som skriver att gravida kvinnor får den information de behöver från 
barnmorskan under graviditeten, men fullföljer ändå inte råden. Enligt Ferrari m.fl. (2013) 
får kvinnor för mycket information och vet inte hur de ska ta del av information på rätt sätt.  

Alvis m.fl. (2019) skriver att när kvinnor erhåller skriftlig information om fysisk aktivitet vid 
upprepande tillfällen under besöken på barnmorskemottagningen är det större chans att 
kvinnorna förstår informationen. Detta innebär ökad kunskap om fysisk aktivitet under 
graviditet, vilket kan leda till en högre andel kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditet 
(a.a). 

En majoritet av kvinnor upplever att det inte är skadligt att vara fysiskt aktiv med en måttlig 
intensitet under graviditet. Detta står i kontrast till fysisk aktivitet med hög intensitet, där 
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inte ens hälften av de gravida kvinnorna upplevde detta som säkert (Mudd, Nechuta, 
Pivarnik & Paneth, 2009). Det finns kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditet som 
upplever att aktivitetsnivån och intensiteten behöver sänkas på grund av att aktiviteten 
uppfattas som osäker och att de saknar kunskap. Det finns ett behov av stöd och information 
för att upprätthålla fysisk aktivitet under graviditet (Mudd m.fl., 2009; Alvis m.fl., 2019).  

2.5.2 Mödrahälsovårdens uppdrag 

Den gravida kvinnan besöker barnmorskan på barnmorskemottagningen eller på 
vårdcentralen omkring sex till tio gånger under graviditet, om graviditeten följer som 
förväntat. De första besöken på barnmorskemottagningen ska ske inom en vecka efter att 
kvinnan tagit kontakt med barnmorskemottagningen. Det besöket innebär samtal om 
levnadsvanor. Besöket sker så tidigt som möjligt för att åtgärder kan vidtas och minska 
fostrets exponering för skadliga ämnen (Svenska Barnmorskeförbundet, 2016).  

Barnmorskans huvudområden är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Enligt Svenska 
Barnmorskeförbundet (2018b) ska barnmorskan arbeta med hälsofrämjande insatser, 
vårdande och behandlande arbete samt förebyggande hälsovård.    

2.6 Användandet av sociala medier 
Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” (Internetstiftelsen, 2019) ökar antalet användare 
av sociala medier varje år. Undersökningar visar att 83 procent av svenskarna använder 
sociala medier. Presenterade siffror visar att 65 procent av dessa använder sociala medier 
dagligen. Facebook är det sociala forumet som används mest (a.a). 

Med ett ökat antal användare på sociala medier ökar även förväntningar och kravet hos 
användarna. Det stora informationsflödet som användare av sociala medier möter kan ha 
både positiv och negativ inverkan på vardagslivet. Att ha sociala medier tillgängligt och 
ständigt kunna vara uppkopplat kan leda till informationströtthet. Det i sin tur kan leda till 
prioriteringssvårigheter och svårigheter att sortera mellan den information som är viktig och 
nödvändig. Det finns då en risk för att nyhets- och informationskällor blir begränsade och 
endast bekräftar användarens egna åsikter (Statens medieråd, 2018).  

2.7 Teoretiskt begrepp  
Empowerment syftar till att skapa en miljö där individen ska kunna känna makt över den 
egna situationen. Empowerment innebär även att individen ska ha förmåga att ändra 
livsvillkor som gör att den befinner sig i en svag och maktlös position och istället känna att 
den har makt över till exempel personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som 
påverkar individens hälsa (Askheim, 2012).  
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För att stärka individen krävs det att få igång processer och aktiviteter hos individen som kan 
förstärka självförtroendet. Detta kan skapa en bättre självbild, ge mer kunskap och leda till 
färdigheter. Den enskildes upplevelse av makt eller kontroll över sitt eget liv bestäms av 
individen själv, liksom graden av maktlöshet. Att skapa en medvetenhet hos individen kan 
leda till handling (Askheim, 2012).  

Tengqvist (2012) menar att empowerment leds av värderingar, människosyn och 
förhållningssätt. Att se alla människor som kapabla om de ges förutsättningar och att 
centrera och fokusera på alla individers lika värde och rättigheter är en grund i 
empowerment (a.a.).   

För barnmorskan är empowerment en dynamisk och social process som innebär att skapa, 
bekräfta, lyssna och förhandla mellan barnmorskan och den gravida kvinnan. Detta genom 
att skapa en relation som bygger på ömsesidig respekt och integritet (Hermansson & 
Mårtensson, 2010). Det innebär att barnmorskan kan starta en medvetandeprocess hos 
kvinnan och att stötta kvinnan i att reflektera över en pågående förändring (a.a.). 

Empowerment skapas då kvinnor är engagerade och delaktiga i vårdprocessen (Sjödin, 
Rådestad & Zwedberg, 2017).  Empowerment karaktäriseras som att samarbeta, att förstå, att 
ha kontakt samt att delta. Faktorer som samarbete och empowerment kan kopplas till en 
positiv upplevelse av en situation (a.a.). Hermansson och Mårtensson (2010) skriver att om 
barnmorskan utvecklas inom empowerment, kan barnmorskan stärka kvinnan att vara mer 
involverad i sin egen vård och även sin egen hälsa. 

2.8 Problemformulering 
Ett problem som ökar i samhället är inaktivitet, vilket kan leda till övervikt. Allt fler kvinnor 
drabbas av graviditetskomplikationer och det kan finnas ett samband med den ökande 
inaktiviteten. Forskning visar att fysisk aktivitet före och under graviditet kan motverka 
överdriven viktuppgång, samt har flertalet andra hälsofördelar för den gravida kvinnan och 
för fostret. Flertalet kvinnor vet att det är bra att vara fysiskt aktiv, även under graviditeten. 
Trots detta är det långt ifrån alla kvinnor som uppfyller rekommendationer om fysisk 
aktivitet under graviditeten. En faktor för att vara fysiskt aktiv under graviditeten är stöd från 
barnmorskan och forskning visar att brist på stöd kan vara ett hinder för fortsatt fysisk 
aktivitet under graviditeten. I dagens samhälle använder kvinnor även sociala medier i stor 
utsträckning och blir kontinuerligt exponerade för olika information och råd. Forskning visar 
att kvinnor kan bli påverkade av innehållet på sociala meder på olika sätt. Att barnmorskor 
arbetar med empowerment skulle kunna stärka kvinnors självbild och lyfta fram individens 
egen förmåga till att vara fysiskt aktiv. Detta examensarbete kan bidra med kunskap om hur 
kvinnor vidmakthåller fysisk aktivitet samt hur fler kvinnor ska kunna vara fysiskt aktiva 
under graviditeten.  
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3 SYFTE 

Syftet med detta arbete var att undersöka om kvinnor vidmakthöll fysisk aktivitet under 
graviditet. 

4 METOD 

Nedan presenteras ett avsnitt om den valda metoden och tillvägagångssättet. Avsnittet består 
av metodval, urval, datainsamling, databearbetning, dataanalys och slutligen 
forskningsetiska principer.  

4.1 Metodval 
Arbetet har en kvantitativ design i form av tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie då det 
användes för att vid en given tidpunkt mäta kvinnors fysiska aktivitetsnivå. Vid en 
tvärsnittsstudie går det inte att följa förändringar över tid eller fastställa samband mellan 
orsak-verkan (Billhult 2017a). Data samlades in med hjälp av en egenkonstruerad 
webbenkät. 

Eftersom arbetets resultat skall kunna kvantifieras och i viss mån generaliseras valdes ett 
stort deltagarantal och en kvantitativ ansats. Detta stärks av Ejlertsson (2019) som skriver att 
en kvantitativ ansats är mer generaliserbart över en större population än studier med 
kvalitativ ansats.  

4.2 Webbenkät  
Frågorna till enkäten utformades av författarna själva. Frågorna formulerades utifrån vilken 
data författarna ansåg skulle kunna besvara syftet. Dessa frågor bearbetades flertalet gånger 
och godkändes för publicering av handledare till arbetet.  

Enkäten skapades med hjälp av Google Formulär, som är ett webbaserat verktyg anpassat för 
att skapa och analysera undersökningar gratis.  

Inledningen till enkäten var en kort presentation och informationsbrev om arbetet (se bilaga 
A). I informationsbrevet framgick syftet med arbetet, vilka inklusionskriterier som fanns för 
deltagande i enkäten och vilka kvinnor enkäten vände sig till. Definitionen av fysisk aktivitet 
presenterades även i informationen. Medföljande informationsbrev innehöll även tydlig 
information om att enkäten besvarades helt anonymt och att deltagandet när som helst 
kunde avbrytas under enkätens gång, men då enkäten skickats in var deltagandet bindande 
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eftersom inga IP-adresser sparats för att eventuellt spåras till deltagarna. Detta innebär att 
det inte går att dra tillbaka medverkan i efterhand. 

Den utarbetade webbenkäten innehöll 25 frågor indelade i fyra avsnitt; bakgrundsfrågor, 
fysisk aktivitet under graviditet, barnmorskans stöd samt sociala medier (se bilaga B). Varje 
avsnitt bestod av fyra till nio frågor. Bland bakgrundsfrågor efterfrågades ålder, antal barn, 
civilstatus samt sysselsättning under graviditeten. Avsnittet om aktivitetsnivå innehöll frågor 
om antal timmar fysisk aktivitet under graviditet, för att sedan besvara antal timmar fysisk 
aktivitet under graviditetsvecka 12, 27, 32 och 37. Den sista frågan i avsnittet efterfrågade 
anledning till varför kvinnorna slutade att vara fysiskt aktiva under graviditet, om det var 
fallet. Här kunde fler alternativ väljas.  

I nästa avsnitt om barnmorskans stöd uppgav deltagarna vilken typ av information om fysisk 
aktivitet de fått av barnmorskan på barnmorskemottagningen samt om informationen var 
återkommande. Avsnittet innehöll även frågor om hur deltagarna upplevde att barnmorskan 
uppmuntrade till fysisk aktivitet samt hur frågor kring fysisk aktivitet kunde besvaras av 
barnmorskan.  

I det sista avsnittet efterfrågades användandet av sociala medier. Hur ofta deltagande 
använde sociala medier samt om medverkande deltagare exponerats för forum som handlar 
om graviditet, föräldraskap eller fysisk aktivitet.  

Svarsalternativen på varje fråga varierade i antal och utformades med variation.  

4.3 Urval 
Inklusionskriterier för att besvara enkäten var att kvinnorna skulle ha varit fysiskt aktiva 
redan innan graviditet för att göra det möjligt att jämföra hur kvinnorna förändrade 
aktivitetsnivån under graviditeten. Resterande inklusionskriterier var att kvinnorna skulle ha 
fött barn under de senaste 24 månaderna, haft en fullgången graviditet, haft regelbundna 
besök på barnmorskemottagning i Sverige samt kunna förstå och läsa svenska. Kvinnorna 
skulle även vara över 18 år.  

För att ha en hanterbar mängd insamlade data bestämdes det att 80 enkäter skulle samlas in.  

Ejlertsson (2019) skriver att ett informationsbrev där enkäten presenteras på ett utförligt sätt 
kan bland annat motverka bortfall, vilket utfördes i detta arbete. Detta även i enlighet med 
forskningsetiska bestämmelser (Vetenskapsrådet, 2018).  

Urvalet utgjordes genom självselektion, vilket innebär att deltagarna själva valde att delta 
genom att påbörja enkäten. Rekryteringen till arbetet genomfördes genom att webbenkäten 
publicerades på Facebook i grupper riktade mot graviditet och föräldraskap eller träning 
samt på författarnas egna profiler på Facebook.  
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4.4 Datainsamling 
Den färdigställda webbenkäten publicerades i totalt sex grupper på Facebook, vilka var 
riktade mot antingen graviditet, föräldraskap eller träning. Enkäten publicerades även på 
författarnas egna profiler på Facebook och blev därifrån också delade 17 respektive 15 gånger.  

Efter fem timmar hade önskat deltagarantal inkommit och enkäten stängdes ner. Totalt 
besvarade 80 personer enkäten.  

4.5 Databearbetning  
Det inkom 80 enkätsvar och alla enkäter var korrekt ifyllda och kunde användas till arbetet. 
Enkätsvaren studerades var för sig och varje enskild enkät lades in i statistikprogrammet 
Microsoft Office Excel. Där kodades varje fråga och svarsalternativ till en siffra för att kunna 
sammanställa antal svarande på varje svarsalternativ. Detta för att sedan kunna utforma 
tabeller och diagram över resultatet. Billhult (2017b) beskriver olika alternativ för att mata in 
enkätsvar och skriver att datorprogram som Excel är ett bra alternativ.  

4.6 Dataanalys 
Databearbetningen har utförts med hjälp av Microsoft Office Excel. Med hjälp av verktyget 
har frekvenstabeller kunnat framställas för att göra arbetets resultat överskådligt. Diagram 
och tabeller redogör resultatet i antal svar, en sammanfattning av deltagarnas svar på 
webbenkäten.  

Allt insamlat datamaterial har analyserats och sammanfattats genom deskriptiv statistisk 
analys (Billhult, 2017c). Arbetets skalnivå var ordinalskala. 

För tre av frågorna i enkäten gjordes en jämförelse mellan om kvinnor bibehöll eller 
minskade mängden fysisk aktivitet utifrån tre faktorer. En av frågorna var ”fick du skriftlig 
information av barnmorskan om fysisk aktivitet under graviditet?”. Vid jämförelsen 
grupperades svar som hade fått skriftlig information och som även hade minskat på den 
fysiska aktivitetsnivån och de fick en kodsiffra. Sedan analyserades svar som inte hade fått 
skriftlig information och minskade på den fysiska aktivitetsnivån, vilket blev en annan 
kodsiffra. Sedan jämfördes det hur många det var i varje grupp och presenterades med 
procentenheter. Samma procedur gjordes för de som hade/inte hade fått skriftlig 
information, men istället bibehöll samma fysiska aktivitetsnivå i graviditetsvecka 37 som 
innan graviditeten. Detta utfördes även på två andra frågor.  

4.7 Forskningsetiska principer 
Under detta arbete har Vetenskaprådets (2018) forskningsetiska principer beaktats. 
Principerna består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Under framställandet av arbetet har dessa etiska krav funnits med 
författarna och tagits i beaktning. Vid insamling av data utformades ett informationsbrev (se 
bilaga A) där det fanns tydlig information om arbetet, att deltagandet var frivilligt och att det 
kan när som helst avbrytas under tiden personen svarade på enkäten. Det fanns även 
information om personuppgiftslagen i detta informationsbrev. All insamlade data har varit 
avkodad och anonym, utan möjlighet för någon att spåra vem/vilka som har besvarat 
enkäten. Enligt nyttjandekravet får inte insamlade data användas till något annat än det 
tilltänkta syftet. Arbetet kommer inte att användas på felaktigt sätt, utan kommer endast att 
delas ut till berörda partner, samt publiceras på en riktad hemsida. Inför påbörjandet av 
arbetet författades en etikansökan som skickades in till handledaren för arbetet, som 
godkände denna och därmed påbörjan av arbetet.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras det resultat som framkom i arbetet. Först presenteras ett avsnitt om 
bakgrundsfrågor, följt av antal timmar fysisk aktivitet, stöd och information från 
barnmorskan samt sociala medier och fysisk aktivitet under graviditet. Slutligen kommer ett 
avsnitt som behandlar andel kvinnor som minskade eller bibehöll fysisk aktivitet utifrån olika 
faktorer.  

5.1 Bakgrundsfrågor 
Det inkom 80 svar på den webbaserade enkäten, vilka alla var fullständigt ifyllda och 
användes till att framställa ett resultat. Bland deltagarna fanns ett åldersspann mellan 18–25 
år och 36–40 år. En majoritet av deltagarna i enkäten var mellan 26–30 år gamla, se tabell 1.  

Av deltagarna hade 59% (n=47) ett barn vid besvarandet av enkäten, 39% (n=31) av 
deltagarna hade två barn, 3% (n=2) av deltagarna hade tre barn och inga av deltagarna hade 
fyra eller fem barn eller flera.  

Av deltagarna hade 66% (n=53) ett arbete på heltid under större delen av graviditeten, 13% 
(n=11) av deltagarna hade arbete på deltid större delen av graviditeten, 10% (n=8) var 
sjukskriva, 6% (n=5) var studerande, 4% (n=3) var föräldralediga. Inga av deltagarna var 
arbetslösa eller hade en sysselsättning som föll under kategorin ”annat”. Majoriteten av 
deltagarna, 99% (n=79) var under graviditeten gifta eller sammanboende och 1% (n=1) av 
deltagarna var särbo. Inga av deltagarna var ensamstående. 

Tabell 1. Deltagarnas ålder (n=80).  

Ålder Antal  Procent 
18–25 7 8,8% 
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26–30 48 60,0% 
31–35 20 25,0% 
36–40 5 6,3% 
41 år eller äldre 0 0,0% 
Totalt 80 100% 

 

5.2 Antal timmar fysisk aktivitet 
Insamlade data visade att kvinnorna minskade mängden fysisk aktivitet när graviditeten 
fortskred. Innan graviditeten var majoriteten av deltagarna fysiskt aktiva 2–4 timmar per 
vecka, se figur 1.  

Figur 1. Antal kvinnor som var fysiskt aktiva 0 timmar, 1–2 timmar, 2–4 timmar, 4–6 timmar och 6 
timmar eller fler per vecka innan graviditet (n=80).  

Resultatet visade även hur många timmar kvinnorna var fysiskt aktiva i graviditetsvecka 37, 
se figur 2. Innan graviditeten var 33% (n=26) av deltagarna fysiskt aktiva fyra till sex timmar 
per vecka och i graviditetsvecka 37 var 1 % (n=1) av deltagarna fysiskt aktiva fyra till sex 
timmar per vecka.  
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Figur 2. Antal kvinnor som var fysiskt aktiva 0 timmar, 1–2 timmar, 2–4 timmar, 4–6 timmar och 6 
timmar eller fler per vecka i graviditetsvecka 37 (n=80).  

Figur 3 visar en sammanställning av den mängd fysisk aktivitet kvinnorna utförde under 
vissa givna tidpunkter av graviditeten. Diagrammet visar en minskad nivå av fysisk aktivitet 
när graviditeten fortskred. Av alla deltagare i enkäten (n=80) var det ingen som ökade den 
fysiska aktivitetsnivån jämfört med innan graviditeten och graviditetsvecka 37. Det var 86% 
(n=69) av deltagarna som minskade den fysiska aktivitetsnivån och 14% (n=11) av deltagarna 
som bibehöll samma fysiska aktivitetsnivå. I graviditetsvecka 37 var det över hälften av 
deltagarna som slutade vara fysiskt aktiva.  

 
Figur 3. Antal kvinnor som var fysiskt aktiva 0 timmar, 1–2 timmar, 2–4 timmar, 4–6 timmar samt 6 
timmar eller mer per vecka innan graviditeten, vid graviditetsvecka 12, vid graviditetsvecka 27, vid 
graviditetsvecka 32 samt vid graviditetsvecka 37 (n=80). 

Resultatet visade att det fanns flertal olika anledningar till varför kvinnorna slutade vara, 
eller minskade på, mängden fysisk aktivitet under graviditeten. I enkäten var det möjligt att 
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välja flera alternativ till orsak för minskad fysisk aktivitetsnivå. En majoritet av deltagarna 
svarade att trötthet var en bidragande anledning till minskad mängd fysisk aktivitet, se figur 
4. Detta följdes av fysiska smärtor, graviditetskomplikationer samt oförmåga att träna på 
samma sätt som förut.  

Figur 4. Antal kvinnor som angav olika anledningar till upphörd eller minskad mängd fysisk aktivitet 
under graviditeten. Flera svarsalternativ var möjliga att välja för deltagarna (n=80).  

5.3 Stöd och information från barnmorskan 
En del av enkäten handlade om vilket stöd kvinnorna upplevde från barnmorskan på 
barnmorskemottagningen, samt vilken information de fick därifrån. En majoritet av 
deltagarna i enkäten uppgav att de blev tillfrågade om de var fysiskt aktiva på 
inskrivningssamtalet eller vid ett annat tillfälle. Endast 30% (n=24) av deltagarna samtalade 
upprepande gånger med barnmorskan om fysisk aktivitet, se figur 5. Det var 11% (n=9) av 
kvinnorna som uppgav att barnmorskan aldrig pratade med dem om fysisk aktivitet under 
besöken på barnmorskemottagningen.  

Av deltagarna var det 65% (n=52) som blev uppmuntrade av barnmorskan varierande antal 
gånger att fortsätta vara fysiskt aktiv. Det var 23% (n=18) som uppgav inte alls blev 
uppmuntrade att fortsätta vara fysiskt aktiva. I resultatet framkom det att 21% (n=16) av 
kvinnorna blev rekommenderade av barnmorskan att minska mängden fysisk aktivitet, 
antingen på grund av graviditetskomplikationer eller enligt alternativet ”annan anledning”. 

Vidare framkom det från insamlade data att 64% (n=51) av kvinnorna i arbetet inte fick 
skriftlig information från barnmorskan om fysisk aktivitet under graviditet, se figur 6. Under 
besöken på barnmorskemottagningen var det 38% (n=30) av deltagarna som självmant tog 
upp frågan om fysisk aktivitet under graviditet. Av dessa uppgav 15% (n=12) att det fick svar 
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på alla frågor de ställde, medans 19% (n=15) uppgav att de fick delvis svar på de frågor de 
ställde. 10% (n=8) fick inte svar alls på de frågor de ställde till barnmorskan.  

 
Figur 5. Antal kvinnor som uppgav hur många gånger de blev tillfrågade av barnmorskan på 
barnmorskemottagningen om tidigare fysiska aktivitetsvanor (n=80). 

 
Figur 6. Antal kvinnor som uppgav om de fick skriftlig information om fysisk aktivitet under 
graviditet från barnmorskan på barnmorskemottagningen (n=80).  

5.4 Sociala medier och fysisk aktivitet under graviditet 
Av deltagarna i enkäten använde 95% (n=76) sociala medier flera gånger dagligen. 
Majoriteten följde konton om graviditet/föräldraskap och/eller fysisk aktivitet/träning, se 
figur 7. Majoriteten av deltagarna såg inlägg på sociala medier om fysisk aktivitet under 
graviditet och detta skedde med varierande intervall. Några gånger per månad var 
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alternativet flest kvinnor valde för hur ofta de såg inlägg på sociala medier om fysisk aktivitet 
under graviditet, se figur 8.  

Av deltagarna uppgav 35% (n=28) att aktivitetsnivån förändrades på grund av inlägg på 
sociala medier, se figur 9. Det var 10% (n=8) som uppgav att aktivitetsnivån ökade på grund 
av inlägg på sociala medier, se figur 10.  

 
Figur 7. Antal kvinnor som uppgav hur många/om de följde konton på sociala medier som antingen 
handlade om graviditet/föräldraskap eller fysisk aktivitet/träning (n=80). 

 

 
Figur 8. Antal kvinnor som uppgav hur frekvent de såg inlägg på sociala medier om fysisk aktivitet 
under graviditet (n=80).  

 

 

44

26

10

44

27

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ja, flertal

Ja, ett eller några

Nej, inga

Konton på sociala medier

Följer du konton om fysisk aktivitet/träning? Följer du konton om graviditet/föräldraskap?

9

17

13

17

19

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Fler gånger varje dag

Någon gång varje dag

Flera gånger varje vecka

Någon gång varje vecka

Några gånger per månad

Aldrig

Inlägg om fysisk aktivitet under graviditet



18 

 
Figur 9. Antal kvinnor som uppgav ändrad fysisk aktivitetsnivå under graviditet på grund av inlägg 
på sociala medier (n=80). 

Figur 10. Antal kvinnor som uppgav hur den fysiska aktivitetsnivån under graviditet ändrades på 
grund av inlägg på sociala medier (n=80). 

Deltagarna i enkäten svarade att det generellt fanns en positiv inställning på sociala medier 
om fysisk aktivitet under graviditet. En majoritet på 51% (n=41) svarade detta. Av deltagarna 
var det 39% (n=31) som svarade att det fanns en blandad inställning som är både positiv och 
negativ. Det var 3% (n=2) som svarade att de upplever att det fanns en negativ inställning på 
sociala medier om fysisk aktivitet under graviditet och 8% (n=6) svarade ”vet ej”.  

Den positiva inställningen till fysisk aktivitet under graviditet speglades i att 73% (n=58) av 
deltagarna sett inlägg på sociala medier om positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet under 
graviditet, samt att 63% (n=50) inte hade sett några inlägg på sociala medier om att fysisk 
aktivitet under graviditet skulle vara skadligt för kvinnan eller barnet, se figur 11. 
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Figur 11. Antal kvinnor som sett inlägg på sociala medier om positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet 
under graviditet samt inlägg om att fysisk aktivitet under graviditet är skadligt (n=80). 

5.5 Andel kvinnor som bibehöll eller minskade mängden fysisk 
aktivitet 

Av antal deltagande kvinnor som erhöll skriftlig information av barnmorskan om fysisk 
aktivitet under graviditet var det merparten som minskade på mängden fysisk aktivitet, se 
figur 12. Liknande resultat framkom vid jämförelse av kvinnor som inte fick skriftlig 
information från barnmorskan om fysisk aktivitet under graviditet, se figur 13.  

 
Figur 12. Andel kvinnor som fick skriftlig information från barnmorskan om fysisk aktivitet under 
graviditet jämfört med fysiska aktivitetsnivån under graviditeten (n=16). 

 
Figur 13. Andel kvinnor som inte fick skriftlig information från barnmorskan om fysisk aktivitet 
under graviditet jämfört med fysiska aktivitetsnivån under graviditeten (n=56). 
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Majoriteten av kvinnor som blev uppmuntrade av barnmorskan att vara fysiskt aktiva under 
graviditeten minskade mängden fysisk aktivitet, se figur 14. Även majoriteten av kvinnor som 
inte blev uppmuntrade av barnmorskan att vara fysiskt aktiva minskade mängden fysisk 
aktivitet under graviditet, se figur 15.  

 
Figur 14. Andel kvinnor som blev uppmuntrade av barnmorskan att vara fysiskt aktiva under 
graviditet jämfört med fysiska aktivitetsnivån under graviditeten (n=52). 

 
Figur 15. Andel kvinnor som inte blev uppmuntrade av barnmorskan att vara fysiskt aktiva under 
graviditet jämfört med fysiska aktivitetsnivån under graviditeten (n=18). 
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Insamlade data visade att majoriteten av kvinnor som följde och inte följde konton på sociala 
medier om graviditet och/eller föräldraskap minskade mängden fysisk aktivitet under 
graviditeten, se figur 16 och 17.  

 
Figur 16. Andel kvinnor som följde konton på sociala medier om graviditet/föräldraskap jämfört med 
fysiska aktivitetsnivån under graviditeten (n=70). 

 
Figur 17. Andel kvinnor som inte följde konton på sociala medier om graviditet/föräldraskap jämfört 
med fysiska aktivitetsnivån under graviditeten (n=10). 

6 DISKUSSION 

Nedan följer tre delar med diskussion av arbetet. Avsnittet börjar med resultatdiskussion, där 
studiens resultat diskuteras mot tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Sedan 
följer en metoddiskussion och slutligen en etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 
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deras senaste graviditet. Av resultatet kan det utläsas att kvinnor minskar mängden fysisk 
aktivitet från innan graviditet jämfört med graviditetsvecka 37. Innan graviditet var 35 av 
kvinnorna i arbetet fysiskt aktiva 2–4 timmar per vecka. I graviditetsvecka 37 var det 13 
kvinnor som bibehöll samma fysiska aktivitetsnivå. Av 80 deltagare i arbetet minskade 69 av 
kvinnorna på mängden fysisk aktivitet under graviditeten och 11 kvinnor bibehöll samma 
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mängd. Ingen av kvinnorna ökade mängden fysisk aktivitet. Redan i graviditetsvecka 12 var 
det 11 kvinnor som hade slutat att vara fysiskt aktiva helt och hållet och i graviditetsvecka 37 
var det drygt hälften av kvinnorna, 41 stycken, som hade slutat vara fysiskt aktiva. Idag är 
rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditet samma som för en kvinna som inte är 
gravid, vilket innebär 150 minuter fysisk aktivitet med en medelintensitet utspritt på tre 
tillfällen per vecka (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). I detta arbete ses ett resultat i 
enlighet med Harrison m.fl. (2018), att det inte är alla gravida kvinnor som möter 
rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditeten. Sjödin, Rådestad och Zwedberg 
(2017) skriver att kvinnor som är engagerade och delaktiga i vårdprocessen upplever en 
känsla av empowerment. Slutsatsen av detta är att barnmorskan ur ett större 
samhällsperspektiv bör rekommendera gravida kvinnor att vara fysiskt aktiva, då inaktivitet 
är ett problem på samhällsnivå som kan leda till olika sjukdomstillstånd senare i livet. 
Genom att hjälpa kvinnor att vara delaktiga i vårdprocessen kan kvinnorna stärkas och hitta 
en motivation till att vara fysiskt aktiva. Barnmorskan på barnmorskemottagningen bör lyfta 
att detta är bra för kvinnan under graviditeten, men även senare. Att fortsätta med en aktiv 
livsstil är en av de viktigaste faktorerna för att vara hälsosam. Detta gynnar kvinnan och kan 
även vara gynnsamt på en samhällsnivå, något barnmorskan bör sträva efter att uppnå. Att 
kvinnor minskar på mängden fysisk aktivitet under graviditet är vanligt och barnmorskan bör 
ha denna kunskap och inte pressa kvinnan för hårt. För barnmorskan kan det dock vara 
viktigt att tänka ett steg längre än graviditeten och funderar på hur hon kan förbereda 
kvinnan till att återuppta samma mängd fysisk aktivitet efter förlossning som hon hade innan 
graviditeten. Detta kan ske via rekommendationer om var kvinnan kan få hjälp med 
postpartum-träning och vilken typ av fysisk aktivitet som är passande för nyförlösta kvinnor.  

I resultatet framkom det att över hälften av de deltagande kvinnorna (n=44), uppger att den 
mest bidragande faktorn till varför de slutade eller minskade på mängden fysisk aktivitet var 
trötthet. Detta följs av fysiska smärtor, vilket 35 kvinnor angav som en bidragande faktor till 
varför de minskade på mängden fysisk aktivitet. Även trötthet var en bidragande faktor. Det 
var två kvinnor som uppgav att barnmorskan hade påverkan på varför de minskade mängden 
fysisk aktivitet. Att smärta är ett hinder till att vara fysiskt aktiv under graviditet styrks av 
Harrison m.fl. (2018). Ekelin m.fl. (2018) och Kinser m.fl. (2019) skriver att kvinnor vill ha 
råd från barnmorskan om alternativa träningsformer eller få hjälp att delta i riktade 
träningsgrupper. Slutsatsen utifrån detta är att barnmorskan skulle kunna hjälpa kvinnor att 
vara fysiskt aktiva under graviditeten genom att föreslå träningsformer som går att utföra 
trots trötthet och fysiska smärtor. Dessa träningsformer skulle kunna involvera yoga, 
meditation, träning med egen kroppsvikt, simning, cykling eller andra skonsamma 
träningsformer. 

I resultatet syns även andelen kvinnor som har fått skriftlig information från barnmorskan 
och kvinnor som inte har fått det, i förhållande till mängden fysisk aktivitet. Av de 16 kvinnor 
som fick skriftlig information av barnmorskan var det 15 kvinnor (94%) som minskade 
mängden fysisk aktivitet och 1 kvinna (6%) bibehöll samma mängd fysisk aktivitet under hela 
graviditeten. Alvis m.fl. (2019) skriver att kvinnor som får ta del av skriftlig information 
upprepande gånger har lättare att ta förstå informationen. Detta innebär att barnmorskan 
bör fortsätta med att delge kvinnorna skriftlig och muntlig information för att påvisa positiva 
hälsofördelar med fysisk aktivitet under graviditeten.  
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Av de 52 kvinnor som blev uppmuntrade av barnmorskan att vara fysiskt aktiva under 
graviditet var det 8 kvinnor (15%) som bibehöll samma mängd fysisk aktivitet och 44 kvinnor 
(85%) som ändå minskade mängden fysisk aktivitet under graviditeten. Ingen ökade 
mängden fysisk aktivitet. Lindqvist m.fl. (2017) skriver att brist på stöd från barnmorskan är 
ett hinder till att vara fysiskt aktiv under graviditet, där resultatet i detta arbete skiljer sig 
från forskningen. Resultatet i detta arbete kan istället tolkas som att oavsett information och 
stöd från barnmorskan finns det en risk att kvinnor minskar på mängden fysisk aktivitet 
under graviditet. Det visar att det kan krävas andra åtgärder utöver ökat stöd för att kvinnor 
ska bibehålla samma mängd fysisk aktivitet under graviditet, som till exempel 
rekommendationer om individanpassade fysiska aktiviteter.  

Det var 10 kvinnor (8%) som uppgav att psykiskt mående var en anledning till varför 
mängden fysisk aktivitet minskade. En viktig del i att orka vara fysiskt aktiv är att vara 
motiverad och ha en vilja. Empowerment innebär att individen själv ska uppleva egen 
förmåga att ändra på sin egen livssituation och sina livsvillkor (Askheim, 2012). För att vara 
fysiskt aktiv är det enklare om personen har en bra psykisk hälsa. Flertalet studier (Alhusen 
m.fl., 2016; Gong m.fl., 2015; Alves m.fl., 2018; Firth m.fl., 2016) visar att det är bra för det 
psykiska måendet att vara fysiskt aktiv. Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2018b) ska 
barnmorskor arbeta hälsofrämjande och främja goda levnadsvanor, vilket fysisk aktivitet 
klassas som enligt nationella rekommendationer. Det är dock viktigt för barnmorskor att 
även ha kunskap om att psykisk ohälsa är ett hinder till att vara fysiskt aktiv (Firth m.fl., 
2016). Dessa faktorer kan innebära att det blir en utmaning för barnmorskan att främja 
fysisk aktivitet hos personer som redan har psykisk ohälsa, men viktigt att beakta hos de 
personer som uppvisar tidiga symtom på psykisk ohälsa. Vid dessa patientmöten bör 
barnmorskan arbeta med empowerment för att försöka stärka individen.  

I resultatet framkom det att 76 kvinnor (95%) som deltog i detta arbete var aktiva flera 
gånger dagligen på sociala medier. Av kvinnorna uppgav 70 respektive 69 kvinnor att de 
följer ett eller flera konton på sociala medier som handlar om graviditet/föräldraskap 
respektive fysisk aktivitet/träning. Det var endast fem kvinnor som uppgav att de inte såg ett 
enda inlägg om fysisk aktivitet under graviditet på sociala medier. Det var 48 kvinnor (65%) 
som uppgav att mängden fysisk aktivitet under graviditet inte påverkades av inlägg på sociala 
medier. Enligt resultatet i detta arbete uppger 27 kvinnor (33%) att de har sett inlägg om att 
fysisk aktivitet under graviditeten är skadligt för antingen barnet eller för den gravida 
kvinnan. I arbetets resultat finns en jämförelse mellan de kvinnor som följde konton 
respektive inte följde konton som handlade om graviditet/föräldraskap, jämfört med 
kvinnornas mängd fysisk aktivitet under graviditeten. Av de 70 kvinnor som följde konton 
om graviditet/föräldraskap var det 61 kvinnor (87%) som minskade på mängden fysisk 
aktivitet. Av de tio kvinnor som inte följde konton om graviditet/föräldraskap var det 8 
kvinnor (80%) som minskade mängden fysisk aktivitet. I resultatet framkom det att 41 
kvinnor uppgav att de ansåg att det finns en positiv inställning på sociala medier till fysisk 
aktivitet under graviditet och 31 kvinnor uppgav att fanns är en blandad positiv/negativ 
inställning. Hicks och Brown (2016) skriver att kvinnor påverkas av vad de exponeras av på 
sociala medier, och detta sker inte alltid medvetet. Eckler m.fl. (2017) skriver att kvinnors 
självbild och självuppfattning kan påverkas på grund av vad de ser på sociala medier, vilket 
troligen inte sker genom ett specifikt inlägg eller vid en given tidpunkt. Om kvinnor under en 



24 

lång tid exponeras för inlägg om att fysisk aktivitet under graviteten inte är bra, kan detta 
påverka kvinnorna undermedvetet. Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2018b) ska 
barnmorskan stödja patientens självbild genom att skapa tillit och trygghet samt ha ett etiskt 
förhållningssätt till patienten Att majoriteten av kvinnorna i detta arbete uppger att de inte 
påverkades av sociala medier är svårt att tolka. För barnmorskan kan det vara viktigt att 
samtala kring sociala medier med den gravida kvinnan och att innehåll på sociala medier inte 
behöver bygga på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig evidens, utan på personliga åsikter. 
Vid detta samtal är det viktigt att barnmorskan bibehåller professionalism och inte färgar 
samtalet av sina egna värderingar. Barnmorskan bör komma ihåg att sociala medier och 
innehållet på sociala medier kan upplevas olika för alla personer. Även om en barnmorska 
anser att sociala medier är ett hinder för fysisk aktivitet, bör hon införskaffa sig kunskap om 
att det i flertalet fall skulle kunna vara ett hjälpmedel för kvinnor att vara mer fysiskt aktiva. 
Detta är en komplex situation, då det även kan innebära att kvinnor kan få inspiration och bli 
motiverad av inlägg på sociala medier om fysisk aktivitet under graviditet. Det är av yttersta 
vikt att barnmorskan informerar den gravida kvinnan om hälsofördelar vid fysisk aktivitet, 
för att skapa bra förutsättningar för kvinnan att vara fysiskt aktiv under graviditeten. De 
gravida kvinnor som upplever att de inte har egna resurser för att orka vara fysiskt aktiva 
under graviditeten behöver extra stöd av barnmorskan. Då är det barnmorskans uppgift att 
genom empowerment stödja kvinnan, att lyfta kvinnans inre resurser samt att hjälpa till att 
skapa en motivation och se kvinnans förmåga till att vara fysiskt aktiv.  

Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2016) ska det finnas utrymme under besöken på 
barnmorskemottagningen för att skapa ett förtroende mellan den gravida kvinnan och 
barnmorskan. Det är viktigt att barnmorskan använder detta förtroende på rätt sätt för att 
vägleda kvinnan rätt när det kommer till fysisk aktivitet under graviditet. I dessa situationer 
kan barnmorskan arbeta med empowerment. Slutsatsen som kan dras av detta är att det 
troligen inte finns ett samband med att följa konton som handlar om graviditet/föräldraskap 
och att minska på mängden fysisk aktivitet under graviditeten. Då empowerment syftar till 
att skapa en miljö där individen ska kunna känna makt över den egna situationen innebär det 
att empowerment är ett verktyg barnmorskan kan arbeta med för att stärka kvinnor under 
graviditeten (Askheim, 2012). Hermansson & Mårtensson (2010) skriver att empowerment 
innebär en dynamisk process som bygger på en respektfull relation mellan barnmorskan och 
den gravida kvinnan. Att använda det skapade förtroendet och hjälpa kvinnan att skapa en 
bättre självbild, skaffa sig kunskap och färdigheter är i enlighet med begreppet 
empowerment. Barnmorskan kan inte vara fysiskt aktiv åt kvinnan, men barnmorskan kan 
hjälpa kvinnan att hitta rätt verktyg inom sig själv för att vara fysiskt aktiv och nyttja många 
hälsofördelar. Askheim (2012) skriver att genom att skapa medvetenhet leder det till 
handling, något som barnmorskan kan hjälpa kvinnan med. Barnmorskan kan starta en 
process och förändringar hos kvinnan genom att göra henne medveten om hälsofördelar med 
fysisk aktivitet, något som stärks av Hermansson och Mårtensson (2010). När barnmorskan 
arbetar med att stärka kvinnan, till att till exempel vara mer fysisk aktiv under graviditeten, 
krävs det enligt Tengqvist (2012) att barnmorskan ser kvinnan som kapabel till detta utifrån 
rätt förutsättningar och omgivande faktorer. Enligt Tengqvist (2012) är det viktigt att som 
barnmorska se alla individers lika värde och rättigheter för att kunna stärka känslan av 
empowerment hos den gravida kvinnan. Sjödin m.fl. (2017) skriver att känslan av 



25 

empowerment skapas då kvinnor är engagerade och känner sig delaktiga i vårdprocessen. 
Med detta i åtanke är det viktigt att barnmorskan är engagerad och ärlig mot kvinnan om 
varför hon bör, och hur hon kan, vara fysiskt aktiv under graviditeten.  

I resultatet framkom det att majoriteten av kvinnor minskar på mängden fysisk aktivitet, och 
ett fåtal bibehöll samma mängd fysisk aktivitet. Ingen ökade mängden fysisk aktivitet. För att 
delta i arbetet var ett inklusionskriterium att kvinnan skulle ha varit fysiskt aktiv innan 
graviditet. I enkäten framgår det inte vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor utförde. I 
graviditetsvecka 37 var det två kvinnor som tränade 4 – 6 timmar per vecka eller fler. 
Rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet är skonsamma träningsformer som 
cykling, simning, promenader och aerobics (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Det 
kan finnas ett intresse i att veta vilken typ av fysisk aktivitet som kvinnor utförde långt in i 
graviditeten. Detta för att barnmorskan ska kunna stödja kvinnor med rekommendationer 
om passande träningsformer för gravida kvinnor.   

Resultatet visar att kvinnor minskar mängden fysisk aktivitet under graviditet. Tidigare 
forskning visar att fysisk aktivitet kan bidra till en god hälsa samt minska risken för en 
överdriven viktuppgång (Nicodemus Jr, 2018; Cnattingius, & Stephansson, 2014; Ming m.fl., 
2018; Dipietro m.fl., 2019; Ruchat m.fl., 2018; McDonald m.fl., 2018). Barnmorskan ska 
arbeta med att främja goda levnadsvanor, vilket bland annat innebär att främja fysisk 
aktivitet (Svenska Barnmorskeföreningen, 2018b). Slutsatsen är att detta även är viktigt på 
samhällsnivå då övervikt ökar i samhället, vilket kan leda till stora hälsoproblem i 
befolkningen. För en del kvinnor är graviditeten det första tillfället som de kommer i kontakt 
med regelbunden hälso- och sjukvård. Barnmorskan kan då utnyttja detta tillfälle till att 
informera om hälsofördelar vid fysisk aktivitet och att hjälpa till att främja en hälsosam 
livsstil.  

6.2 Metoddiskussion 
Arbetet är en tvärsnittsstudie och har en kvantitativ design. Med kvantitativ ansats beskrivs 
ett problem utan djupare statistisk analys och det går att jämföra skillnader och samband 
(Billhult, 2017a). Fördelen med kvantitativ ansats är att kunna ha ett högre deltagarantal och 
få ett mer generaliserbart resultat, vilket var målet som ville uppnås med arbetet. Under 
arbetets gång har det växt fram en fråga om vad resultatet skulle kunna ha visat med en 
kvalitativ ansats, där det istället går att få fram ett djup i analysen och mer bakomliggande 
orsaker. Detta skulle kunna uppnås med djupgående intervjuer och då skulle ett resultat 
kunna visa varför kvinnor minskar mängden fysisk aktivitet under graviditeten och vilket typ 
av stöd de önskar. Datainsamlingen genomfördes med webbaserade enkäter. Detta valdes 
framför pappersenkäter på grund av tidsbrist inom ramen för detta arbete. Pappersenkäter 
innebär en fördröjning vid utskick och insamling av enkäterna och en webbaserad enkät kan 
publiceras omedelbart på valfritt sätt. Webbenkäten bestod av egenkonstruerade frågor. 
Egenkonstruerade frågor och webbenkäter är bra mätinstrument då det är möjligt att välja 
vad deltagaren tillfrågas och få fram exakt det som ska frågas efter. Enligt Billhult (2017b) är 
det viktigt vid egenkonstruerade frågor att utföra en pilotstudie, för att se att frågorna är 
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formulerade på ett sätt så att det kommer in korrekta svar. I detta arbete utfördes ingen 
pilotstudie, utan enkäten bearbetades med hjälp av handledare till detta arbete, tills frågorna 
var konstruerade på det sätt som författarna önskade, för att kunna besvara syftet. I den 
tredje delen av webbenkäten, som innehöll frågor om sociala medier, är fråga nummer fem 
”Upplever du att din fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå under graviditeten påverkades av 
konton/forum du följer på sociala medier?” (se bilaga B). På denna fråga var det 48 kvinnor 
som svarade ”Nej, inte överhuvudtaget”. Fråga nummer sex är en följdfråga på fråga nummer 
fem och lyder ”Om ja, på vilket sätt?” (se bilaga B). På denna fråga har 53 kvinnor angett ”Jag 
upplever inte att min fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå påverkades av detta”. De olika antal 
svar, som följaktligen borde vara samma antal, kan vara en indikation på att det är en fråga 
som kan missuppfattas för deltagaren. Eventuellt hade detta misstag kunnat undvikas med 
hjälp av en pilotstudie.  

Vid användandet av anonyma webbenkäter går det inte att kontrollera vilka som har deltagit i 
arbetet. Detta är en fördel för att bevara deltagarnas integritet men det finns dock ingen 
möjlighet för författarna att se om samma person har deltagit upprepande gånger i arbetet. 
Om detta har skett skulle det kunna leda till ett felaktigt resultat.  

Enligt Polit och Beck (2016) innebär validitet att ett instrument verkligen mäter det som det 
avser att mäta. Hög validitet innebär att instrumentet mäter det som det avser att mäta.  

Polit och Beck (2016) skriver även att reliabilitet innebär att instrumentet mäter samma sak 
varje gång det används. I detta arbete användes en egenformulerad enkät och på grund av 
den givna tiden för arbetet (10 veckor) fanns det inte möjlighet att utföra ett validitetstest och 
reliabilitetstest av mätinstrumentet (enkäten). Då enkäten var utformad med 
självrapporterade svar kan inte författarna till arbetet säkerställa att deltagarna tolkade 
frågorna på tänkt sätt, vilket kan påverka validiteten. Resultatet har jämförts med andra 
studiers resultat för att eftersträva extern validitet. Detta visade att resultatet i arbetet är i 
linje med tidigare studier, vilket är en styrka för arbetet. På grund av arbetets omfattning och 
nivå har inte heller ett re-test kunnat utföras. 

Data till det här arbetet samlades in vid ett tillfälle och krävde av deltagarna att de minns hur 
de var fysiskt aktiva för en lång tid sedan. Detta kan komma att påverka resultatet då minnen 
kan förvrängas över tid. Då inklusionskriterier för att delta i arbetet var att ha fött barn de 
senaste 24 månaderna och ha haft en fullgången graviditet (född efter vecka 37) kan det ha 
varit så länge som 31 månader sedan som vissa av deltagarna blev gravida. För att få ett mer 
rättvist resultat skulle en prospektiv longitudinell studie kunna ha använts. En prospektiv 
longitudinell studie innebär att data samlas in framåt i tiden för att kunna se en förändring 
över tid (Billhult, 2017a). Data samlas då in vid olika tillfällen och jämförs med varandra. På 
grund av tiden som fanns att disponera på detta arbete (tio veckor) var detta inte en möjlig 
metod, och valet att samla in data vid ett tillfälle utfördes.  

I webbenkäten fanns det fyra bakgrundsfrågor, vilka var; deltagarens ålder, antal barn, 
civilstånd under graviditeten samt huvudsaklig sysselsättning under graviditeten (se bilaga 
B). Bakgrundsfrågorna fanns med för att skapa en förståelse för populationen.  
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I arbetet är deltagarantalet 80 kvinnor. Det är en relativt liten population med tanke på 
antalet kvinnor som borde kunna möta inklusionskriterierna. Efter att ha tagit del av 
liknande tidigare arbetens resultat och på grund av rimlighet att analysera alla svar är det ett 
medvetet val att ha en liten population. Detta innebär att resultatet inte är generaliserbart för 
alla gravida kvinnor, men resultatet kan ändå ligga som grund för vidare forskning inom 
samma område.  

Enkäten har ett urval med självselektion, vilket innebär att deltagarna själva väljer om de vill 
delta i arbetet eller inte. Enkäten publicerades i grupper på Facebook riktade mot 
föräldraskap och mot träning. Detta innebär att deltagarna i arbetet eventuellt har ett 
intresse för något av dessa ämnen sedan tidigare. Det innebär även att alla deltagare är aktiva 
på sociala medier, eftersom enkäten publicerades på en social medieplattform. Resultatet kan 
alltså ha påverkats av detta till en mer positiv bild av fysisk aktivitet under graviditet. Dock 
var även ett inklusionskriterium för att delta i arbetet att kvinnan skulle ha varit fysiskt aktiv 
innan graviditeten, och även detta gör att arbetet vänder sig till kvinnor som på något vis har 
ett intresse för fysisk aktivitet. Resultatet kan på så vis eventuellt inte bli generaliserbart på 
alla gravida kvinnor, då det finns kvinnor som inte har intresse för/inte är fysiskt aktiva alls. 
Det är även vid denna typ av urval svårt att veta hur många kvinnor som skulle kunna ha 
deltagit i arbetet samt om det blev ett bortfall av deltagare. 

På grund av utformningen av frågorna i enkäten finns det endast ordinalskala med i 
resultatet. I resultatet redovisas figurer och tabeller i antal kvinnor, istället för andel i 
procent. Detta är på grund av det låga deltagarantalet (n=80) och det ger inte läsaren en 
rättvis bild att ange procent när det är under 100 deltagare. Undantaget är dock tre frågor där 
andel kvinnor som bibehöll eller minskade mängden fysisk aktivitet utifrån tre faktorer har 
tagits fram, vilket presenteras i procentenheter för enklare kunna se likheter eller olikheter 
mellan dessa grupper. Det har i analys av resultatet utförts flertalet chi2test. Dessa har 
resulterat i höga p-värden (p=0,9, p=0,52, p=0,32, p=0,48) och de samband som har mätts 
bedöms som att de saknar statistisk signifikans. Detta har eventuellt ett samband med att det 
är ett lågt deltagarantal i arbetet. På grund av detta har dessa test inte redovisats i resultatet, 
utan det finns istället redovisning av skillnader i procent i olika grupper. För att kunna utföra 
korrekta chi2test vid en eventuell upprepning av arbetet krävs det troligen ett högre 
deltagarantal, dock är det forskningsfrågan som styr hur stor en population bör vara.  

Inklusionskriterier för att delta i arbetet var bland annat att kvinnan skulle ha fött barn de 
senaste 24 månaderna och haft en fullgången graviditet (se bilaga A). Detta för att kvinnan 
skulle komma ihåg hur hon tränade under graviditeten. Syftet var att undersöka hur kvinnor 
vidmakthöll fysisk aktivitet under graviditeten och därför var ett inklusionskriterium att 
graviditeten skulle vara fullgången (barnet var fött efter vecka 37). Hade dessa kriterier 
breddats hade troligen fler kvinnor kunnat delta i arbetet och arbetet hade fått ett bredare 
urval. En annan anledning till det låga deltagarantalet var att webbenkäten stängdes efter att 
den hade varit publicerad i endast fem timmar. Efter fem timmar hade 80 svar inkommit på 
enkäten. Detta bedömdes som en rimlig mängd data att hantera relaterat till 
tidsbegränsningarna i detta arbete. Hade webbenkäten varit öppen för svar under en längre 
tid hade det troligen inkommit fler svar, vilket kunde ha inneburit att arbetet skulle kunna ha 
en högre generaliserbarhet.  
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6.3 Etikdiskussion 
Under arbetets gång har de forskningsetiska principerna beaktats och till författarna 
kännedom har inga etiska problem uppstått. En diskussion mellan författarna har förts om 
hur de deltagande kvinnorna som besvarat enkäten upplevde att delta i arbetet. Enkäten 
berör ämnen som kan vara känsloladdade för kvinnor, nämligen graviditet och fysisk 
aktivitet. Genom att delta i arbetet och besvara enkäten finns det en risk att kvinnor upplever 
skuldkänslor för hur de var/inte var fysiskt aktiva under graviditeten. Det fanns på enkäten 
kontaktuppgifter till författarna för arbetet och handledaren för vidare kontakt, men 
informationsbrevet till enkäten saknade ytterligare uppgifter för hur kvinnor som upplever 
dessa känslor ska gå vidare.  

Det har dock inte framkommit till författarna att några av deltagarna upplever detta eller att 
de på något annat vis har blivit påverkade av enkäten. Då enkäten är anonym kan författarna 
heller inte söka upp deltagarna i efterhand för att avstämma mående med dem.  

7 SLUTSATS 

En majoritet av kvinnor minskade på mängden fysisk aktivitet under graviditet och de två 
mest bidragande faktorerna till detta var trötthet samt fysiska smärtor. Det synliggjordes i 
resultatet att majoriteten av kvinnorna inte får upprepande information eller samtal kring 
fysisk aktivitet. Flertalet kvinnor använder sociala medier dagligen och följer konton om 
graviditet/föräldraskap och fysisk aktivitet och uppgav att de inte blir påverkade av 
innehållet på dessa sidor. På sociala medier finns det en övervägande positiv inställning till 
fysisk aktivitet under graviditet.  

8 KLINISKA IMPLIKATIONER 

För barnmorskan på barnmorskemottagningen är det viktigt att rekommendera kvinnan att 
fortsätta vara fysiskt aktiv under graviditeten. Barnmorskan bör ha kännedom om och även 
ge förslag på alternativa träningsformer som är anpassade efter kvinnans behov under 
graviditeten. Det är även viktigt att barnmorskan bygger en förtroendeingivande relation 
med kvinnan. Barnmorskan bör samtala med kvinnan om innehåll på sociala medier 
gällande fysisk aktivitet under graviditet och uppmuntra till ett kritiskt förhållningssätt. 
Barnmorskan bör även upplysa om var kvinnor kan finna tillförlitlig information om fysisk 
aktivitet under graviditet.   

Att uppmuntra till fysisk aktivitet hos gravida kvinnor kan främja goda levnadsvanor och 
även vara bra på en samhällsnivå, då det på sikt kan leda till en förbättrad folkhälsa. Detta 
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genom att bland annat minska på stillasittande och därmed minska risken för uppkomst av 
kroniska sjukdomar. 

9 VIDARE FORSKNING 

Då det tidigare har funnits ett begränsat urval av studier som fokuserar på sambandet mellan 
fysisk aktivitet under graviditet och sociala medier är detta ett område som kräver mer 
forskning. Hur blir kvinnorna egentligen påverkade av all information de exponeras av 
dagligen? Det finns även ett intresse att veta vilken typ av fysisk aktivitet kvinnorna som var 
fysiskt aktiva under hela graviditeten utförde. Vidare forskning kan eventuellt bygga på 
kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse för hur kvinnor är fysiskt aktiva under 
graviditet.  
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BILAGA A INFORMATIONSBREV 
 

 
 
 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola 

 

190910 

 

Förfrågan om samtycke att delta i studie. 
 
Vi heter Emma Nordgren och Sofia Lindén och är studenter på barnmorskeprogrammet vid 
Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med vår studie är undersöka hur kvinnor vidmakthåller fysisk 
aktivitetsnivå under graviditeten. 

Vi ber därför dig att lämna ditt samtycke till att delta i detta arbete. Rent konkret skulle det 
innebära att du besvarar denna enkät på 25 frågor, vilket tar omkring 10–15 minuter.  

För att delta i studien krävs det att du har fött barn de senaste 24 månaderna, har varit 
fysiskt aktiv innan graviditeten, har haft en fullgången graviditet (fött barn efter vecka 37), är 
över 18 år gammal samt förstår och kan läsa svenska. Du ska även ha gått regelbundet på 
en barnmorskemottagning i Sverige under graviditeten. 

Med fysiskt aktiv menar vi att utföra en pulshöjande aktivitet i 30 minuter eller mer. För att 
delta i studien ska du ha varit fysiskt aktiv minst 3 gånger per vecka innan din graviditet.  

Deltagandet i enkäten är helt anonymt och frivilligt. Inga personuppgifter kommer att sparas 
eller kunna ledas tillbaka till dig. Vi har ingen möjlighet att se vem som har deltagit i studien. 
Du kan när som helst under enkäten avbryta ditt deltagande genom att stänga ner enkäten, 
men har du skickat in ditt svar finns ingen möjlighet att återta ditt deltagande då inga IP-
adresser sparas. 

Hantering av data och sekretess 

All insamlade data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

Nytta i ett vidare perspektiv 

Vi hoppas att studien ska kunna bidra med information och kunskap till gravida kvinnor och 
barnmorskor om hur man kan vidmakthålla att vara fysiskt aktiv under graviditeten, vilket har 
många hälsofördelar för både kvinnan och barnet. 
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Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 
Studien kommer även att publiceras på den offentliga hemsidan DiVA, där 
forskningspublikationer och studentuppsatser publiceras för allmänheten. 

Genom att klicka på nästa har du lämnat ditt samtycke till att vara med i studien. 

Tack för ditt deltagande! 

Kontaktuppgifter till oss och vår handledare: 

Emma Nordgren, leg. sjuksköterska, barnmorskestuderande. 
Telefonnummer: 070–0470041 
E-post: enn14008@student.mdh.se 

Sofia Lindén, leg. sjuksköterska, barnmorskestuderande. 
Telefonnummer: 076–2483356 
E-post: sln19001@student.mdh.se 

Handledare Magdalena Mattebo, leg. barnmorska, universitetslektor. 
Telefonnummer: 021–103108 
E-post: magdalena.mattebo@mdh.se 
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BILAGA B WEBBENKÄT 
Bakgrundsfrågor 

Enkäten börjar med fyra bakgrundsfrågor. 

1. Ålder 
a. 18–25 år 
b. 26–30 år 
c. 31–35 år 
d. 36–40 år 
e. 41 år eller äldre 

 

2. Antal barn 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 eller flera 

 

3. Sysselsättning under största delen av graviditeten  
a. Arbete på heltid 
b. Arbete på deltid 
c. Student 
d. Sjukskriven 
e. Arbetslös 
f. Föräldraledig 
g. Annat 

 

4. Civilstånd under graviditeten 
a. Gift/sammanboende 
b. Ensamstående 
c. Särbo 
d. Annat 

 

Fysisk aktivitet/träning 

I denna enkät innebär fysisk aktivitet/träning en pulshöjande aktivitet som pågår under 
minst 30 minuter. 

1. Hur många timmar fysisk aktivitet/träning utförde du per vecka innan graviditeten? 
a. 1-2 timmar per vecka 
b. 2-4 timmar per vecka  
c. 4-6 timmar per vecka 
d. 6 timmar per vecka eller fler 

 

2. Hur många timmar fysisk aktivitet/träning utförde du när du var gravid i vecka 12? 
a. 0 timmar per vecka 
b. 1-2 timmar per vecka 
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c. 2-4 timmar per vecka 
d. 4-6 timmar per vecka 
e. 6 timmar per vecka eller fler 

 

3. Hur många timmar fysisk aktivitet/träning utförde du när du var gravid i vecka 27? 
a. 0 timmar per vecka 
b. 1-2 timmar per vecka 
c. 2-4 timmar per vecka  
d. 4-6 timmar per vecka 
e. 6 eller fler timmar per vecka  

 

4. Hur många timmar fysisk aktivitet/träning utförde du när du var gravid i vecka 32? 
a. 0 timmar per vecka 
b. 1-2 timmar per vecka 
c. 2-4 timmar per vecka 
d. 4-6 timmar per vecka 
e. 6 timmar per vecka eller fler 

 

5. Hur många timmar fysisk aktivitet/träning utförde du när du var gravid i vecka 37? 
a. 0 timmar per vecka 
b. 1-2 timmar per vecka 
c. 2-4 timmar per vecka 
d. 4-6 timmar per vecka 
e. 6 timmar per vecka eller fler 

 

6. Om du slutade träna/vara fysiskt aktiv under graviditeten, eller minskade drastiskt på 
din träningsnivå, vilka var de största anledningarna (flera alternativ går att välja)? 

a. Fysiska smärtor 
b. Graviditetskomplikationer 
c. Trötthet 
d. Oförmåga att träna på samma sätt som förut 
e. Påverkan från min partner 
f. Påverkan från barnmorskan på barnmorskemottagningen 
g. Påverkan från personer i din omgivning 
h. Påverkan från sociala medier 
i. Ditt psykiska mående 
j. Annat  
k. Jag minskade inte/jag bibehöll samma nivå 

 

Stöd från barnmorskan 

I detta avsnitt kommer frågor om stöd/information från barnmorskan under dina besök på 
barnmorskemottagningen. 

1. Frågade din barnmorska dig om du var fysiskt aktiv/tränade? 
a. Ja, på inskrivningssamtalet eller vid ett annat enstaka tillfälle 
b. Ja, ytterligare en gång utöver inskrivningssamtalet 
c. Ja, flertalet gånger 
d. Nej, aldrig 
e. Vet ej 
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2. Fick du under dina besök på barnmorskemottagningen någon form av skriftlig 
information om fysisk aktivitet/träning under graviditeten? 

a. Ja, jag fick en broschyr 
b. Ja, jag fick se information på en hemsida 
c. Nej, men jag fick information om var det fanns skriftlig information att hämta 
d. Nej, jag fick ingen skriftlig information 
e. Vet ej 

 

3. Uppmuntrade barnmorskan dig till att bibehålla din fysiska 
aktivitetsnivå/träningsnivå under din graviditet? 

a. Ja, vid inskrivningen eller vid ett annat enstaka besök 
b. Ja, vid två eller flera besök 
c. Nej 
d. Vet ej 

 

4. Fick du råd av barnmorskan att minska på din fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå 
under graviditeten? 

a. Ja, på grund av graviditetskomplikationer  
b. Ja, på grund av ditt psykiska mående 
c. Ja, på grund av en annan anledning 
d. Nej 
e. Vet ej 

 

5. Tog du självmant upp frågan kring fysisk aktivitet/träning under graviditeten under 
ett besök hos barnmorskan? 

a. Ja 
b. Nej  
c. Vet ej 

 

6. Om ja, upplevde du att barnmorskan hade kunskap/kunde svara på dina frågor om 
fysisk aktivitet/träning under graviditet? 

a. Ja, helt och hållet 
b. Ja, delvis 
c. Nej, inte alls 
d. Vet ej 
e. Jag tog inte upp frågan självmant 

 

Sociala medier 

I detta avsnitt kommer frågor om sociala medier och fysisk aktivitet under graviditet.  

1. Hur ofta använder du sociala medier? 
a. Flera gånger dagligen 
b. En gång dagligen 
c. Någon gång då och då 
d. Mycket sällan 
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2. Följer du ett eller flera konton/forum som handlar om graviditet/föräldraskap? 
a. Ja, flertal 
b. Ja, ett eller få 
c. Nej, inga 

 

3. Följer du ett eller flera konton/forum om träning/hälsa? 
a. Ja, flertal 
b. Ja, ett eller få 
c. Nej, inga 

 

4. Hur ofta upplever du att du på sociala medier ser inlägg/diskussioner om 
träning/fysisk aktivitet under graviditet? 

a. Flera gånger varje dag 
b. Någon gång varje dag 
c. Flera gånger varje vecka 
d. Någon gång varje vecka 
e. Några gånger per månad 
f. Aldrig 

 

5. Upplever du att din fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå under graviditeten påverkades 
av konton/forum du följer på sociala medier? 

a. Ja, till en stor del 
b. Ja, till en viss del 
c. Ja, till en liten del  
d. Nej, inte överhuvudtaget 
e. Vet ej 

 

6. Om ja, på vilket sätt? 
a. Jag ökade min fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå  
b. Jag minskade min fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå 
c. Jag bibehöll min fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå 
d. Jag upplever inte att min fysiska aktivitetsnivå/träningsnivå påverkades av 

detta 
 

7. Upplever du att det på sociala medier finns en positiv eller en negativ inställning till 
att träna/vara fysiskt aktiv under graviditeten? 

a. Positiv 
b. Negativ 
c. Både positiv och negativ 
d. Inget/neutral/vet ej 

 

8. Har du, på sociala medier, sett diskussioner/inlägg om positiva hälsoeffekter av 
träning/fysisk aktivitet under graviditeten? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet inte 
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9. Har du, på sociala medier, sett diskussioner/inlägg om att träning/fysisk aktivitet 
under graviditeten skulle vara skadligt/inte bra för barnet eller för den gravida 
kvinnan? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet inte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 
 

Författare (årtal), titel, tidskrift och land.  Syfte Metod Resultat 

Alhusen, J.L., Ayres, L., & Depriest, K. (2016) 

Effects of Maternal Mental Health on 
Engagement in Favorable Health Practices 
During Pregnancy 

Journal of Midwifery and Womens Health 

USA 

 

Att undersöka vilken roll 
psykisk hälsa har för att 
vara engagerad i fysiska 
aktiviteter under 
graviditeten hos 
låginkomstagande Afro-
amerikanska kvinnor 

 

166 gravida kvinnor fick 
svara på en enkät om sin 
psykiska hälsa och fysisk 
aktivitet. En Multipel linjär 
regressionsmodell 
användes för att undersöka 
sambandet mellan psykisk 
hälsa och engagemanget i 
fysisk aktivitet. 

59% av deltagarna upplevde 
depressiva symtom under 
graviditeten. Det fanns ett 
samband mellan att ha depressiva 
symtom, dåligt socialt stöd, att 
vara ung samt överviktig med att 
inte vara engagerad i fysiska 
aktiviteter. 

Alves, D. C. L., Rocha, S. G., Andrade, E. V., 
Mendes, A. Z., & Cunha, A. G. J. (2019) 

The positive impact of physical activity on the 
reduction of anxiety scores: a pilot study. 

Revista da Associação Médica Brasileira  

Brasilien 

 

Att jämföra grad av ångest 
mellan män och kvinnor som 
är fysiskt aktiva och män och 
kvinnor som fysiskt inaktiva.  

En tvärsnittsstudie med 
256 personer som var 
fysiskt aktiva samt 256 
personer som inte var 
fysiskt aktiva. 
Mätinstrument för att 
kontrollera ångest var 
Anxiety Inventory 
Spielberger State-Trait 
(STAI).  

Det var en påtalande skillnad 
mellan grupperna. Det fanns en 
högre förekomst av svår ångest i 
den stillasittande gruppen. 
Resultatet visade att ålder inte 
hade någon skillnad i grad av 
ångest däremot hade kvinnorna i 
studien en högre förekomst av 
svår ångest än vad männen hade.  



 

 

Alvis, M., Morris, C., Garrard, T., Hughes, A., 
Hunt, L., & Koester, M. (2019) 

Educational Brochures Influence Beliefs and 
Knowledge Regarding Exercise during 
Pregnancy: A Pilot Study 

International Journal. Of Exercise Science 

USA  
 

Att undersöka effektiviteten i 
att dela ut 
informationsbroschyr om 
fysisk aktivitet under graviditet 
återkommande till gravida 
kvinnor. 

  

 

En webbenkät att besvara 
vid två tillfällen. 32 kvinnor 
besvarade enkäten.  

Om kvinnorna fick informationen 
vid fler tillfällen tog de in 
informationen i större 
utsträckning. Det var effektivt för 
att förbättra och behålla 
informationen.  

Barakrat, R., Vargas, M., Brik, M., Fernandez, 
I., Gil, J., Coteron, J. et al. (2018) 

Does Exercise During Pregnancy Affect 
Placental Weight?: A Randomized Clinical Trial.  

Evaluation & Health Professions 

Spanien  

 

Undersöka om träning under 
graviditet påverkade 
placentatillväxten negativt och 
därmed fostertillväxten 
negativt.  

En randomiserad 
kontrollstudie där kvinnor 
delades upp i 
kontrollgrupp och 
träningsgrupp. 
Träningsgruppen tränade 
55-60 min 3 gånger i 
veckan.  

Inga skillnader på placentavikt 
mellan studiegrupperna. Ett 
regelbundet träningsprogram 
under hela graviditeten påverkar 
inte placentavikten hos friska 
gravida kvinnor.  



 

 

Brik, M., Fernandez-Buhigas, I., Martin-Arias, 
A., Vargas-Terrones, M., Barakat, R. et al. 
(2019) 

Does exercise during pregnancy impact on 
maternal weight gain and fetal cardiac 
function? A randomized controlled trial.  

Ultrasound Obstet Gynecol 

Spanien  

 

Utvärdera sambandet mellan 
träning under graviditet och 
viktuppgång under graviditet. 
Samt om träning under 
graviditet påverkar fostrets 
hjärtfunktion.  

Randomiserad 
kontrollerad studie med 
120 gravida kvinnor 
uppdelade i två grupper.  
Ena gruppen tränade 
under graviditeten medan 
den andra inte gjorde det.  

Inga skillnader i viktuppgången 
under graviditet sågs mellan 
grupperna i resultatet. Däremot 
sågs skillnader i hur snabbt de 
gick ner i vikt efter förlossningen. 
Inga skillnader i fostrets 
hjärtfunktion kunde ses. 

Eckler, P., Kalyango, Y., & Paasch, E. (2017) 

Facebook use and negative body image among 
U.S. college women.  

Women & Health 

USA 

 

Att studera sambandet mellan 
tiden som spenderas på 
Facebook och kroppsbild. 
Samt att studera i vilken 
utsträckning kvinnor 
diskuterar kroppsfrågor och 
deltar i jämförelser.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 
online. Totalt 881 kvinnliga 
deltagare.  

Facebook kan bidra till negativ 
relation till sin kropp. Mer tid på 
Facebook relaterades till mer 
jämförelse av kropp och vikt, mer 
uppmärksamhet på andras 
utseende samt en ökad negativ 
kroppsbild efter att ha sett inlägg 
och foton.  



 

 

Ekelin, M., Langeland Iversen, M., Grønbæk 
Backhausen, M., & Hegaard, H. K. (2018) 

Not now but later - a qualitative study of non-
exercising pregnant women’s views and 
experiences of exercise. B 

MC Pregnancy & Childbirth,  

Sverige 

 

Att undersöka synen och 
upplevelser av träning före och 
under graviditet hos gravida 
kvinnor som inte varit fysiskt 
aktiva under graviditeten.  

Kvalitativ intervjustudie 
med innehållsanalys. 
Induktiv ansats. 16 
intervjuer.  

I resultatet finns fyra kategorier: 
brist på rutiner, känslor av 
otillräcklighet, ha ett annat fokus 
och behov av stöd. Resultatet 
visade att det uttrycktes behov av 
kontinuerligt och pågående stöd 
gällande träning under 
graviditeten.  

Ferrari, R. M., Siega-Riz, A. M., Evenson, K. R., 
Moos, M.-K., & Carrier, K. S. (2013) 

A qualitative study of women’s perceptions of 
provider advice about diet and physical activity 
during pregnancy. 

Patient Education & Counseling 

USA  

 

Att undersöka gravida 
kvinnors erfarenhet om 
information och råd om kost 
och motion under graviditet.  

Kvalitativ metod. 
Programvara ATLAS 
användes för kvalitativ 
dataanalys. Materialet 
kodades och teman 
bildades. 58 gravida 
kvinnor deltog.  

Kvinnor uppfattade råden kring 
kost och motion som otillräckliga. 
Råd och information upplevdes 
bristfälliga och otillräckliga för att 
upprätthålla korrekt kost och 
motion under graviditeten.  



 

 

Fraser, A., Tilling, K., Macdonald-Wallis, C., 
Hughes, R., Sattar, N., Nelson, S. M. et al. (2011) 

Associations of gestational weight gain with 
maternal body mass index, waist 
circumference, and blood pressure measured 16 
y after pregnancy: the Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children (ALSPAC).  

American Journal of Clinical Nutrition 

England  

 

Att undersöka sambandet 
mellan viktuppgång under 
graviditeten med kvinnors 
BMI, midjemått samt 
blodtryck 16 år efter 
graviditeten.  

En kvalitativ prospektiv 
kohortstudie med 2356 
kvinnor.  

De kvinnor som inte gick upp mer 
än rekommendationerna under 
graviditeten hade ett lägre BMI 16 
år efter graviditeten. Även 
blodtrycket och midjemått var 
lägre hos de kvinnor som hade en 
lägre viktuppgång under 
graviditet.  

Haakstad, L., Kissel, I. & Bø, K. (2019) 

Long-term effects of participation in a prenatal 
exercise intervention on body weight, body 
mass index, and physical activity level: a 6-year 
follow- up study of a randomized controlled 
trial.  

The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal 
Medicine 

Norge  

 

Att jämföra kroppsvikt och 
BMI samt att utvärdera 
effekterna av fysisk träning 
och vardagsmotion.   

Randomiserad 
kontrollerad studie. 80 
kvinnor deltog i 
uppföljningsstudien. Data 
samlades in genom 
telefonintervju. Kvinnorna 
delades in i en 
interventionsgrupp som 
tränade 2 gånger i veckan 
samt fick kostrådgivning 
och i en kontrollgrupp.  

Kvinnor i interventionsgruppen 
visade lägre kroppsvikt och BMI 
vid uppföljningen efter 6 år 
jämfört med kontrollgruppen.  



 

 

Hermansson, E. & Mårtensson, L. (2010) 

Empowerment in the midwifery context – a 
concept analysis.  

Midwifery 

Sverige 

Att analysera begreppet 
empowerment i ett 
barnmorskesammanhang med 
fokus på graviditet med ett mål 
att kartlägga dess innebörd för 
att kunna jämföra och använda 
begreppet i klinisk praktik, 
utbildning och forskning.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer och nedskriven 
text. 12 gravida par och nio 
barnmorskor deltog i 
studien.  

Barnmorskor använder 
empowerment i utbildning och 
forskning men även som strategi 
på olika nivåer i den kliniska 
praktiken. En ny förklaring av 
begreppet empowerment 
framkom i studien.  

Hicks, S., & Brown, A. (2016) 

Higher Facebook use predicts greater body 
image dissatisfaction during pregnancy: The 
role of self-comparison 

Midwifery 

England  

Att utforska förhållandet 
mellan kroppsbild under 
graviditet och användning av 
Facebook.  

Tvärsnittsstudie med 269 
gravida kvinnor som 
deltagare.  

Negativ kroppsbild var vanligt 
bland kvinnorna i studien och 
den negativa kroppsbilden ökade 
med graviditeten. Den negativa 
kroppsbilden var inte relaterad 
till vikten före graviditeten. 
Kvinnor med konto på Facebook 
hade mer problem med 
kroppsbilden än de kvinnor utan 
konto. Användandet av Facebook 
var förknippat med ökat 
missnöje, särskilt med 
kroppsbilden efter födseln.  



 

 

Kinser, P., Jallo, N., Thacker, L., Aubry, C. & 
Maso, S. (2019) 

Enhancing Accessibility of Physical Activity 
During Pregnancy: A Pilot Study on Women’s 
Experiences With Integrating Yoga Into Group 
Prenatal Care 

Health Services Research and Managerial 
Epidemiology 

USA 

Att utvärdera gravida kvinnors 
uppfattningar om deras 
upplevelser av en intervention 
som integrerade 
lågintensitetsträning som yoga 
i deras vård på 
barnmorskemottagningen. 

16 gravida kvinnor deltog i 
interventionen under sin 
graviditet. Kvalitativ 
fenomenologisk studie. 

Det är uppskattat att ha yoga på 
föräldrautbildningsträffarna. 
Kvinnorna rapporterade att de 
upplevde ökat självförtroende av 
att vara fysiskt aktiva under 
graviditeten. Deltagarna tyckte 
inte att yoga var vad de tyckte att 
den klassiska bilden av fysisk 
aktivitet innebar. När de blev 
introducerade till yoga så utförde 
de mer fysisk aktivitet i slutet av 
graviditeten än vad de gjorde 
innan de blev gravida. Att utföra 
yoga kan leda till bättre 
välmående. 

 

Lindqvist, M., Persson, M. & Mogren, I. (2017)  

“Longing for individual recognition” – Pregnant 
women’s experiences of midwives’ counselling 
on physical activity during pregnancy.  

Sexual & Redproductive Healthcare 

Sverige 

Att utforska gravida kvinnors 
erfarenheter av 
livsstilsrådgivning om fysisk 
aktivitet under graviditet samt 
faktorer som pålitligheten på 
rådgivningen.  

Kvalitativ studie med 
insamlad data från 14 
gravida kvinnor under 
graviditetsvecka 35-36 med 
djupgående intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys 
med tema.  

En del av kvinnorna upplevde 
begränsad rådgivning som 
kännetecknades av bristfällig 
kunskap samt bristfälligt stöd och 
pålitlighet av barnmorskan. 
Andra deltagare uppgav värdefull 
uppmuntran och gott stöd.  
Slutsatsen av resultatet påvisar 
att individuell rådgivning om 
fysisk aktivitet under graviditet 
önskas utifrån individuella behov.  



 

 

McDonald, S., Satterfield, N., May, L., Newton, 
E., Livingston, J. & Fang, X. (2018) 

Influence of maternal exercise on fetal heart 
response during labor and delivery.  

Health Science Reports 

USA 

Att utvärdera om träning 
under graviditet påverkar 
kvinnans puls och fostrets 
hjärtljud under förlossning.  

Tvärsnittsstudie med 
fokusgrupper. De kvinnor 
som tränade 30 min 3 
gånger i veckan delades in i 
en grupp. De kvinnor som 
uppnådde lägre dos av 
träning klassificerades som 
icke-utövare och delades in 
grupp. 30 kvinnor ingick i 
analysen.  

Inga samband mellan att fysisk 
aktivitet under graviditet skulle 
vara förknippat till positiva eller 
negativa effekter på puls eller 
hjärtfrekvens hos fostret.  

Mudd, LM, Nechuta S, Pivarnik JM, & Paneth N. 
(2009) 

Factors associated with women’s perceptions of 
physical activity safety during pregnancy.  

Preventive Medicine 

USA 

Att undersöka samband 
mellan gravida kvinnors 
fysiska aktivitet och 
uppfattningen om träningen 
var säker under graviditeten.  

Gravida kvinnor 
rekryterades från nio olika 
kliniker i Grand Raids 
(USA). Logistisk 
regressionsanalys 
användes för att uppskatta 
associeringar. 296 
deltagande gravida 
kvinnor.  

De flesta (88%) uppgav att de 
upplevde den fysiska aktiviteten i 
måttlig intensitet under 
graviditeten som säker. Endast 36 
% upplevde träningen med hög 
intensitet som säker. Slutsatsen 
var att gravida kvinnor uppfattar 
träning med måttlig intensitet 
under graviditet som säker, men 
träning med hög intensitet 
uppfattades inte säker i samma 
utsträckning. Mer information 
och stöd krävs.  



 

 

Myrex, P., Harper, L. & Gould, S., (2018) 

An Evaluation of Birth Outcomes in Overweight 
and Obese Pregnant Women Who Exercised 
during Pregnancy.  

Sports 

USA  

Att bidra med information 
angående huruvida det är 
säkert för kvinnor med fetma 
att träna under graviditeten.   

Kvantitativ enkätstudie. 
170 deltagande kvinnor 
som fött barn fick på 
återbesök besvara enkät 
om sina tidigare vanor 
kring träning, 
förlossningsutfallet med 
fokus på om barnets 
födelsevikt. Statistisk 
analys genomfördes med 
STATA. Till sist chi2test.  

Fysisk aktivitet var säkert för 
kvinnor med fetma. Kvinnorna 
hade inte större risk att föda ett 
barn som var tillväxt hämmat. 
Slutsatsen var att träning under 
graviditet inte borde avrådas till 
kvinnor med fetma som inte 
tidigare varit fysiskt aktiva.   

Nascimento, S. L., Surita, F. G., Godoy, A. C., 
Kasawara, K. T. & Morais, S. S. (2015).  

Physical Activity Patterns and Factors Related 
to Exercise during Pregnancy: A Cross Sectional 
Study 

PLOS One 

Kanada 

Att undersöka fysiska 
aktivitetsnivå hos gravida 
kvinnor och att undersöka 
faktorer som påverkar 
utförandet av fysisk 
aktivitet och aktivitet som 
utförs dagligen under 
graviditeten.  

 

Cross-sectional studie. 
1279 kvinnor rekryterades 
inom 72 timmar efter att de 
hade fött barn. De 
intervjuades och fick även 
fylla i ett 
självskattningsformulär om 
fysisk aktivitet. 

Den fysiska aktivitetsnivån 
sjunker under graviditeten 
jämfört med innan. Mindre än 
hälften av de gravida kvinnorna 
fick råd om fysisk aktivitet under 
graviditet (vilket då betyder att 
hälften av kvinnorna faktiskt fick 
information). Den vanligaste 
träningsformen var promenader 
följt av vattengympa. En faktor 
för att vara mer fysiskt aktiv var 
hög utbildningsnivå, 
förstagångsgraviditet, att ha varit 
fysiskt aktiv innan graviditeten 
och vägledning kring fysisk 
aktivitet på mödrahälsovården. 



 

 

Pelletier, L., Shanmugasegaram, S., Patten, 
S.B., & Demers, A. (2017) 

Self-management of mood and/or anxiety 
disorders through physical activity/exercise 

Health Promotion and Chronic Disease 
Prevention in Canada 

Kanada  

 

Att beskriva hur fysisk aktivitet 
kunde hjälpa individer med 
humör- och / eller 
ångeststörningar att hantera 
sina störningar jämfört med de 
som inte var fysiskt aktiva 
samt barriärer för fysisk 

aktivitet / träning. 

En registerstudie med data 
från 2014. Med logistisk 
regressionsanalys.  

Fysisk aktivitet är gynnsamt för 
personer som är deprimerade. 
Men en stor del av de 
deprimerade tränar inte 
regelbundet. Den viktigaste 
faktorn till att vara fysisk aktiv 
var om det förkommit råd från 
läkare.  

Rodriquez-Blanque, R., Sanchez-Garcia, JC., 
Sanchez-Lopez AM. & Aguilar-Cordero, MJ. 
(2019) 

Physical activity during pregnancy and its 
influence on delivery time: a randomized 
clinical trial.  

PeerJ 

Spanien 

Att undersöka längden på 
förlossningen hos kvinnor som 
hade deltagit i ett kontrollerat 
vattenträningsprogram och 
som sedan hade en normal 
förlossning.  

Randomiserad studie. 140 
gravida kvinnor delades i 
två grupper där den ena 
gruppen utförde 
träningsprogrammet i 
vattnet. Den andra 
gruppen tränade inte. 
Träningsprogrammet 
pågick mellan 
graviditetsvecka 20-37.  

Kvinnorna i gruppen som tränade 
hade en kortare förlossning på 
cirka tre timmar.  



 

 

Santo, E. C., Forbes, P. W., Oken, E., & Belfort, 
M. B. (2017) 

Determinants of physical activity frequency and 
provider advice during pregnancy.  

BMC Pregnancy & Childbirth 

USA 

Att beskriva frekvensen av 
fysisk aktivitet och råd före 
graviditeten och vilket utfall 
det hade mot aktivitet under 
graviditeten.  

Logistiska 
regressionsanalyser. 2669 
deltagande kvinnor som 
studerades om den fysiska 
aktivitetsfrekvensen tre 
månader innan 
graviditeten jämförbart 
med tredje trimesterns 
aktivitetsgrad.  

Låg aktivitetsfrekvens före 
graviditeten var starkt förknippat 
med låg sannolikhet för att följa 
rekommendationer i tredje 
trimestern. Slutsats: få kvinnor 
uppfyller riktlinjer och 
rekommendationer för träning 
under graviditet. Cirka en 
tredjedel av kvinnorna i studien 
fick inte råd innan graviditeten. 
Kvinnor med fetma fick inte i 
större utsträckning råd och 
information än normalviktiga 
vilket indikerar behovet av riktad 
rådgivning.  

Sjödin, M., Rådestad, I. & Zwedberg, S. (2017) 

A qualitative study showing women’s 
participation and empowerment in 
instrumental vaginal births.  

Women and Birth 

Sverige 

 

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av att vara 
deltagande under 
instrumentell förlossning med 
sugklocka eller tång. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 16 kvinnor 
som födde med hjälp av 
sugklocka eller tång. Data 
analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys.  
 

Fem kategorier identifierades 
från kvinnornas beskrivningar av 
upplevelsen av att vara involverad 
under den instrumentella 
förlossningen: att samarbeta, att 
förstå, att ha kontakt, att delta 
och att inte vara med. De kvinnor 
som inte upplevde sig delaktiga i 
förlossningen bedömde sin 
förlossningsupplevelse i helhet 
lägre än de kvinnor som upplevde 
sig delaktiga i förlossningen.  



 

 

Wang, C., Wei, Y., Zhang, X., Zhang, Y., Xu, Q., 
Sun, Y. et al. (2017) 

A randomized clinical trial of exercise during 
pregnancy to prevent gestational diabetes 
mellitus and improve pregnancy outcome in 
overweight and obese pregnant women.  

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

Kina 

Att utvärdera effekten av 
regelbunden träning i tidig 
graviditet för att motverka 
graviditetsdiabetes hos 
överviktiga gravida kvinnor i 
Kina.  

En prospektiv 
randomiserad kontrollerad 
studie. Överviktiga gravida 
kvinnor påbörjade 
träningsprogrammet i 
graviditetsvecka 13 och 
tränade minst 30 min, tre 
dagar per vecka fram till 
graviditetsvecka 37. 300 
kvinnor deltog i studien 
där 150 av kvinnorna 
tränade.  

Förekomsten av 
graviditetsdiabetes var 22% i 
träningsgruppen jämförelsevis 
med 40,6% i kontrollgruppen 
vilket kan innebära en lägre 
förekomst av graviditetsdiabetes 
hos de kvinnor som tränar under 
sin graviditet.  

Wennberg, A-L., Hamberg, K. & Hörnsten, Å. 
(2014) 

Midwives’ strategies in challenging dietary and 
weight counselling situations 

Sexual & Reproductive Healthcare 

Sverige 

 

Att undersöka barnmorskors 
strategier när de möter en 
utmanande situation som 
handlar om kostrådgivning. 

Metod: 17 barnmorskor 
från Sverige som arbetar 
inom mödrahälsovården 
blev intervjuade via 
telefon. Sedan gjordes en 
kvalitativ innehållsanalys. 

 

De mötte utmaningar när de 
mötte överviktiga kvinnor eller 
kvinnor med ätstörningar. Det 
fanns även utmaningar i att 
arbeta med denna patientgrupp 
om de hade en annan kultur. 
Barnmorskor behöver utbildas i 
hur man ska prata med dessa 
kvinnor, då deras strategier 
upplevs uråldriga. Samt de 
behöver bättre kunskap inom 
rådgivning. 
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