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Sammanfattning 
Bakgrund: Alla friska gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva. Många gravida 
minskar sin träning under graviditeten. Barnmorskor har en hälsoupplysande och 
stöttande roll och hänvisar till viss del gravida med frågor till träningsinstruktörer.  
Syfte: Att undersöka träningsinstruktörers erfarenheter av att träna gravida och vilka 
träningsråd de ger. 
Metod: Studien har genomförts med intervjuer av tio träningsinstruktörer. 
Träningsinstruktörers erfarenhet och träningsråd delades in i två domäner och därefter 
analyserades materialet med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Innehållet i domänerna analyserades till fem kategorier; saknar kunskap, har 
kunskap, handläggning av gravida, generella träningsråd och individanpassade 
träningsråd. Några informanter ifrågasätter både sin egen och kollegors kompetens. När 
informanterna upplever sig ha kunskap känner de att de kan ge gravida korrekta 
träningsråd. Generellt rekommenderas det att gravida ska våga träna, men att de ska 
känna efter så det känns bra. All träning behöver individanpassas utifrån kvinnans 
träningserfarenhet och hur kvinnan mår i sin graviditet.  
Slutsats: Gravida önskar tydliga träningsråd, vilket är bra för både träningsinstruktörer 
och barnmorskor att ha i åtanke vid rådgivning. Med tydligare träningsråd skulle 
gravida kunna känna sig tryggare vilket förhoppningsvis leder till att fler tränar.  
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, träning, graviditet, träningsinstruktör. 
 
 
 
 
Stort tack till våra informanter som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter, 
och till vår handledare Elisabeth Liedström för all hjälp vi fått i uppsatsskrivandet. 
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Abstract 
Background: Every healthy pregnant women are recommended to be physically active. 
Many pregnant women reduces their workouts during pregnancy. Midwives have a 
health-promoting and supportive role and sends some of the pregnant women with 
questions to personal trainers.  
Aim: The purpose of this study is to examine personal trainers experience of training 
pregnant women and what training advice they provide. 
Method: The study has been conducted by interviews with ten personal trainers. The 
personal trainers' experience and training advice were divided into two domains and 
then the material was analyzed with qualitative content analysis 
Results: The content of the domains has been divided into four categories; lack of 
knowledge, have knowledge, general training advice and personalized training advice. 
Some informants question both their own and colleagues' knowledge. When the 
informants feel that they have knowledge, they feel that they can give correct training 
advice to the pregnant women. In general should the pregnant woman dare to work out, 
but everything they do should feel okey. All training needs to be personalized based on 
the woman's training experience and how the woman feels in her pregnancy.  
Conclusion: Pregnant women wants more precise training advice, which is important 
for both personal trainers and midwives to keep in mind when consulting. With more 
precise training advice pregnant women could feel safer which hopefully leads to more 
people training. 
 
 
Keywords: Physical activity, exercise, pregnancy, personal trainer. 
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 INLEDNING 

Alla personer i åldrarna 18-64 år rekommenderas vara fysiskt aktiva 150 minuter per 

vecka och då innefattas allt från olika sporter och promenader till rörelse i vardagen. 

Fysisk inaktivitet är en av de tio vanligaste riskfaktorerna för ohälsa i världen. Minskad 

fysisk aktivitet, högre frekvens av stillasittande och ohälsosamma matvanor är 

bidragande orsaker till den ökande förekomsten av övervikt och fetma (WHO, 2010). 

Det är vanligt att kvinnor slutar träna när de blir gravida (Svensk förening för Obstetrik 

& Gynekologi [SFOG], 2016). Att träna under graviditeten innebär hälsofördelar både 

för kvinnan och barnet (Haakstad & Bö, 2011; Miquelutti, Cecatti & Makuch, 2013; 

SFOG, 2016). Stöd från barnmorskor kan vara en anledning till fortsatt träning, men en 

del kvinnor upplevde att barnmorskor ifrågasatte deras träning under graviditet (Petrov 

Fieril, Fagervik Olsén, Glantz & Larsson, 2014). När barnmorskor inte kunnat svara på 

gravidas träningsfrågor har de antingen hänvisat till något gym eller till en fysioterapeut 

(Danielsson & Lind, 2015).  

 

 BAKGRUND 

 Fysisk aktivitet 

Begreppet fysisk aktivitet innefattar den rörelse som sker i vardagen, i friluftslivet, på 

arbetet, samt vid motion och fysisk träning. All fysisk aktivitet som förbättrar hälsan 

och den fysiska kapaciteten utan att orsaka skada benämns som hälsofrämjande fysisk 

aktivitet. Motion definieras som en planerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra 

eller upprätthålla fysisk kapacitet. Träning har en tydlig målsättning att öka 

prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar (Folkhälsomyndigheten, u.å.). I den här 

uppsatsen används begreppet fysisk aktivitet som ett övergripande begrepp där all fysisk 

aktivitet innefattas. Begreppet träning används i uppsatsen till mer strukturerade 

aktiviteter som syftar till att upprätthålla eller förbättra fysisk kapacitet och välmående.  

 

 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Det finns både internationella och nationella rekommendationer för fysisk aktivitet. 

Internationellt rekommenderas alla friska vuxna vara fysiskt aktiva minst 150 minuter 

med måttlig intensitet under en vecka,  alternativt minst 75 minuter intensiv träning 
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under en vecka. Som komplement till detta rekommenderas styrketräning av kroppens 

större muskelgrupper två gånger per vecka (WHO, 2010). Samma rekommendationer 

finns nationellt beskrivet i “Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling” (FYSS). Gravida kvinnor utan medicinska komplikationer 

rekommenderas följa i stort sett samma rekommendationer för fysisk aktivitet som icke 

gravida kvinnor. Alla gravida rekommenderas att utföra konditionsträning som inte ger 

mjölksyra, samt muskelstärkande träning. Fokus vid muskelstärkande träning under 

graviditeten rekommenderas vara muskelgrupper i bäckenbotten, rygg och mage 

(Josefsson, Haakstad & Bö, 2015).  

 

Fysisk aktivitet under graviditet ska individuellt anpassas utifrån kvinnans aktuella 

fysik. Om kvinnan tidigare har varit fysiskt aktiv är bibehållen kondition ett bra mål. 

Gravida som inte tidigare har varit fysiskt aktiva bör öka sin fysiska aktivitet successivt. 

Valet av aktiviteter ska göras så att de innebär en minimal risk för fall då det kan leda 

till fosterskada. Dykning är en aktivitet som ska undvikas under graviditet. Med hänsyn 

till att det är en generell ökad rörlighet i kroppen under graviditet är det viktigt att utföra 

rörlighets- och stretchövningar med försiktighet (Josefsson et al., 2015).  

 

 Fördelar med fysisk aktivitet under graviditet 

Träning under graviditet kan ge både fysiska och psykiska fördelar för kvinnan. 

Graviditetssymtom såsom trötthet, illamående, ryggsmärta och domningar i ben 

minskade (Petrov Fieril et al., 2014).  Träning under graviditet kan minska risken för att 

utveckla graviditetsdiabetes, minska insulinresistensen (Wang et al., 2017). Träning 

under graviditet kan även minska risken att utveckla högt blodtryck (Thorell, 2013). 

Bäckenbottenträning under graviditet kan minska förekomsten av urinläckage i slutet av 

graviditeten (Miquelutti et al., 2013). Kvinnor som tränade under graviditeten skattade 

sin hälsa högre än de kvinnor som inte tränade (Lindqvist et al., 2016).Träning gav en 

känsla av välbefinnande (Petrov Fieril et al., 2014) och minskade förekomsten av 

depression under graviditeten (Perales, Refoyo, Coteron, Bacchi & Barakat, 2015; 

SFOG, 2016).  

 

Träning under graviditet har även positiva effekter på förlossningsutfall, på det nyfödda 

barnets mående och på kvinnans fortsatta fysiska aktivitet. De kvinnor som tränade 

under sin graviditet hade en lägre andel kejsarsnitt än de som inte tränade (Nielsen, 
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Andersen, Hegaard & Juhl, 2017; Perales et al., 2015). I en dansk studie med 89 196 

kvinnor hade gravida som tränade en lägre risk för prematur förlossning jämfört med de 

som inte tränade (Juhl et al., 2008). Barn till kvinnor som tränade under sin graviditet 

fick i högre grad höga Apgar-poäng än barn vars mammor inte tränade under 

graviditeten (Haakstad & Bö, 2011; Miquelutti et al., 2013). Makrosomi är inte lika 

vanligt bland om kvinnan har tränat under sin graviditet (Haakstad & Bö, 2011). 

Kvinnor som tränar under sin graviditet fortsätter i högre grad att träna även efter 

graviditeten (Clapp, 2008; Josefsson et al., 2015). I en uppföljningsstudie 20 år efter 

graviditeten hade de kvinnor som tränat under graviditeten inte ökat lika mycket i vikt 

och BMI som de kvinnor som inte tränat under sin graviditet (Clapp, 2008).  

 

 Aktivitetsnivån påverkas av graviditet 

Den fysiska aktiviteten påverkas när kvinnor blir gravida. I en svensk studie var 47% av 

de 3883 kvinnorna fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan precis innan och i tidig 

graviditet (Lindqvist et al., 2016). Träningen minskade både i intensitet och frekvens i 

takt med att graviditeten fortskred (Hegaard et al., 2011; SFOG, 2016; Sjögren Forss, 

Ekvall Hansson, Troein & Sternberg, 2014). En fysisk aktivitet som utfördes i högre 

frekvens under graviditet än före var promenad (Eliasson, Nordlander, Larson, 

Hammarström & Mattsson, 2005; Sjögren Forss et al., 2014). Under graviditeten var en 

stor del av kvinnorna i en norsk studie inte fysiskt aktiva enligt rekommendationerna 

(Gjestland, Bö, Owe & Eberhard-Gran, 2013).  Gravida har i andra studier uppgivit att 

orsakerna till att träningen minskat under graviditeten varit trötthet, tidsbrist, obehag i 

samband med träning, osäkerhet om träningens effekter på den egna kroppen och på 

fostret (Flood, 2015; Harrison, Taylor, Shields & Frawley, 2018; Sjögren Forss et al., 

2014; SFOG, 2016). Motivationen till träning kunde även minska när kvinnorna inte 

kunde prestera som tidigare (Flood, 2015).  

 

Tidigare fanns en rädsla för om träning under graviditet hade en negativ påverkan på 

fostret och eventuella fördelar för kvinnan var inte lika viktiga som potentiella risker för 

fostret. Vid en frisk graviditet är fosterskador mycket osannolika, att det skulle vara en 

risk för fostret att den gravida kvinnan tränar är en hypotes som finns hos kvinnor (Artal 

& O'Toole, 2003). I en svensk studie framkom det att kvinnor fortfarande var osäkra på 

om träning under graviditet hade en negativ påverkan på fostret och ökade risken för 
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missfall. Gravida upplevde främst osäkerhet i samband med första graviditeten (Flood, 

2015).  

 

 Hälsosamtal på mödrahälsovården 

Mödrahälsovården (MHV) har möjlighet att påverka hälsoläget för Sveriges befolkning 

då nästan alla kvinnor vänder sig dit i olika faser av livet. Alla gravida kvinnor som 

väljer att vända sig till MHV får erbjudande om att följa ett medicinskt basprogram. 

Syftet med detta är bland annat att barnmorskan ska kunna identifiera riskfaktorer som 

kan leda till komplikationer för kvinnan och fostret. Vid den gravida kvinnans första 

besök på MHV utförs ett hälsosamtal där en dialog förs kring kvinnans levnadsvanor 

(SFOG, 2016). Vid graviditet är det särskilt riskfyllt att ha ohälsosamma levnadsvanor 

och det är angeläget att gravida kvinnor får hjälp och stöd i att förändra sina 

levnadsvanor. Gravida kvinnor med otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande 

och hälsofrämjande samtal. Barnmorskor på MHV behöver ge kvinnan kunskap, 

verktyg och stöttning vilket är en hjälp för kvinnan i att förändra sin livsstil 

(Socialstyrelsen, 2011). När barnmorskor är stöttande ökar chanserna att kvinnor 

fortsätter träna under graviditeten (Petrov Fieril et al., 2014). För att ytterligare öka 

chanserna till att kvinnan är fysiskt aktiv under graviditeten är det viktigt att hitta rätt 

aktivitet för kvinnan. Precis som för övriga befolkningen är detta individuellt, men med 

rätt vägledning kan alla hitta en aktivitet som passar (SFOG, 2016). 

 

 Träningsinstruktörer 

Enligt två svenska gymkedjor har gyminstruktörer som uppgift att hjälpa den som tränar 

med individuella träningsprogram vid enstaka tillfällen (Actic, 2017 a; Friskis & 

Svettis, u.å.). Personliga tränare (PT) har kontakt med den som tränar under en längre 

tid och har fokus inställt på att hjälpa till att nå träningsmål och att inspirera till fortsatt 

träning (Actic, 2017 b; Sats, u.å.). I Sverige är varken gyminstruktör eller PT skyddade 

yrkestitlar och det finns inga standardiserade krav på utbildningarna (Personal Training 

School, u.å.). I denna uppsats kommer gyminstruktörer och PT att kallas för 

träningsinstruktörer och med gym menas träningsanläggning som främst är inriktad på 

styrketräning. 

 

Utbildning till gyminstruktör finns dels via gymkedjors interna utbildningssystem 

(Friskis & Svettis, u.å.) och som praktisk gymnasial utbildning (Hermods, u.å.). 
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Kursernas längd varierar allt från dagar (Friskis & Svettis, u.å) till år (Hermods, u.å.). 

Det framgår inte i informationen om utbildningarna om de innehåller något om träning 

för gravida. 

 

Utbildningar till PT finns som kommersiella utbildningar, på folkhögskolor (Studentum, 

u.å.) och på högskolor (Högskolan i Gävle, 2014). Utbildningarnas längd varierar från 

två veckor (DS Personal Training School, u.å; Intensive PT, u.å.) till längre kurser på ett 

år (STAC, u.å; Tärna folkhögskola, u.å; Ädelfors folkhögskola, u.å.). I informationen 

till vissa utbildningar till PT framgår det att de innehåller träning för gravida 

(Jakobsbergs folkhögskola, 2017; Katrinebergs folkhögskola, u.å; Safe Education, u.å. 

a; Sports Club Education, u.å. a). Det finns utöver det kortare utbildningar om enbart 

träning under och efter graviditet (MammaMage, u.å; Personal Training School, u.å; 

Safe Education, u.å. b; Sports Club Education, u.å. b).  

 

 Teoretisk referensram 

Salutogenes är en hälsocentrerad teori som riktar fokus mot att hålla människor friska 

och att förhindra att de blir sjuka. Salutogenes jämförs med patogenes där botandet av 

sjukdomar är i fokus. Det kan vara mer effektivt att investera resurser i friskvård och 

förhindra att människor blir sjuka än att försöka bota de som har blivit sjuka. Med ett 

salutogenetiskt synsätt hamnar fokus på faktorer som befrämjar en rörelse mot det 

friska, där hälsa och ohälsa ses som ett kontinuum. Det salutogenetiska synsättet bidrar 

med ett annorlunda sätt att se på information jämfört med patogenes. Annorlunda frågor 

ställs och alternativa tankesätt föreslås (Antonovsky, 2005). 

 

 Problemformulering 

Alla rekommenderas vara fysiskt aktiva för att minska risken för sjukdomar. Gravida 

utan medicinska komplikationer rekommenderas följa i stort sett samma 

rekommendationer som icke gravida. Träning under graviditeten förebygger vanliga 

graviditets- och förlossningskomplikationer. Många kvinnor begränsar sin aktivitetsnivå 

under graviditeten, bland annat på grund av osäkerhet om träningens effekter på den 

egna kroppen och fostret (SFOG, 2016). Barnmorskor i MHV arbetar hälsofrämjande. I 

ett hälsofrämjande arbete ingår det att motivera till en aktiv livsstil. Genom att ge riktad 

och kunskapsbaserad hälsoinformation ges kvinnan möjlighet att själv påverka sin 

framtida hälsa (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskor har uppgett att de hänvisar till 
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träningsanläggning eller fysioterapeut om de inte kan svara på kvinnors träningsfrågor 

(Danielsson & Lind, 2015). Då kvinnor hänvisas till träningsinstruktörer är det av 

betydelse att ta reda på vad de har för erfarenhet av träning för gravida och vad de ger 

för träningsråd.  

 

 SYFTE 

Syftet var att undersöka träningsinstruktörers erfarenhet av att träna gravida och vilka 

träningsråd de ger. 

 

 METOD 

 Design  

En kvalitativ metod har använts eftersom kvalitativ forskning syftar till att få en djup 

och detaljerad förståelse för ett fenomen (Kristensson, 2014). En induktiv ansats har 

valts och det innebär att författarna utförde datainsamling och analys förutsättningslöst. 

En induktiv ansats går från det specifika till det allmänna utan att från början ha en klar 

mall över hur det ska ske (Trost, 2010). Data har samlats in genom intervjuer med 

träningsinstruktörer och har analyserats med innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012).  

 

 Urval 

Inklusionskriterier var svensktalande träningsinstruktörer som någon gång har givit 

träningsråd till gravida. Träningsinstruktörerna skulle arbeta på gym alternativt som PT 

i egna företag i södra Sverige. Exklusionskriterier var legitimerad sjukvårdspersonal.  

 

Lämplighetsurval och snöbollsurval har använts i studien. Lämplighetsurval innebär att 

personer som bäst lämpar sig för studien väljs ut (Polit & Beck, 2016) och snöbollsurval 

innebär att en deltagare hjälper författarna att hitta ytterligare deltagare (Trost, 2010).  

 

Första rekryteringen gjordes i maj 2017 genom att kontakt togs med en bekant till en av 

författarna. Personen arbetar på ett gym och fick förfrågan om hen kunde fråga om det 

var någon träningsinstruktör på gymmet som var intresserad av att delta i studien. En 
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träningsinstruktör på aktuellt gym var intresserad av att delta i studien. Via 

snöbollsurval rekryterades en deltagare till från samma gym. I augusti samma år besökte 

författarna tre olika gym och informerade personal i receptionen om studien. 

Informationsbrev lämnades och de som var intresserade av att delta i studien skulle ta 

kontakt med författarna, med det gav inte några deltagare. Två månader senare besöktes 

två av dessa tre gym igen och kontaktinformation till enskilda personer efterfrågades 

istället. Informationsbrevet mailades ut till de mailadresser författarna erhöll, vilket 

resulterade i att båda gymmen avböjde deltagande. Det gymmet som inte besöktes en 

andra gång hade skrivit ut mailadress till enskilda träningsinstruktörer på sin hemsida. 

Mail med informationsbrev skickades till de adresser som fanns tillgängliga på 

hemsidan. Svar erhölls med förslag på fyra andra träningsinstruktörer som tänkbara 

deltagare, varav två var intresserade av att delta i studien. För att få fler deltagare till 

studien gjordes en sökning på PT och gym i Google i ett begränsat geografiskt område, 

vilket resulterade i en intervju och ytterligare en deltagare rekryterades via 

snöbollsurval. Därefter utfördes en sökning till i Google, men i ett större geografiskt 

område, fler träningsinstruktörer och träningsanläggningar mailades och ytterligare fyra 

intervjuer bokades.  

 

Mail skickades direkt till respektive träningsinstruktör om adress fanns tillgänglig på 

hemsidan och i övriga fall skickades mail till gymmets allmänna mail. Vid alla 

förfrågningar om deltagande via mail har studiens informationsbrev bifogats. Vissa 

ville/kunde inte delta och alla svarade inte heller på mail. Påminnelse om svar skickades 

inte ut. Totalt skickades 37 förfrågningar om deltagande och tio av dem resulterade i 

intervjuer. Intervju bokades efter överenskommelse mellan författarna och deltagarna 

och då erbjöds deltagarna att välja tid och plats. Enligt Trost (2010) bör intervjuer 

genomföras på en plats som är avskild och trygg, gärna vald av deltagaren.  

 

 Datainsamling 

Med tidigare forskning som bakgrund utformades en intervjuguide med frågor som 

tillsammans svarar på studiens syfte. När behov fanns gavs förklaring till frågor och 

ibland ställdes följdfrågor. Intervjuguiden utvärderades och justerades efter den första 

intervjun (Trost, 2010). Det tillkom frågor om skillnad på träningsråd om kvinnan är 

tränad/otränad sedan tidigare, om kvinnorna får råd gällande vad de ska undvika i 

träningsväg och om träningsinstruktören har någon uppfattning vad kvinnorna får för 
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träningsråd på MHV. Vad gällde utbildning tillkom specifika frågor om utbildningens 

längd och om den innehöll något om träning under graviditet (bilaga 2).   

 

Båda författarna deltog i alla intervjuerna där en ledde intervjun och den andra 

observerade och eventuellt ställde följdfrågor. Författarna hade båda rollerna och 

intervjuade hälften var. De enskilda intervjuerna tog i genomsnitt 20 minuter. 

Intervjuerna spelades in, vilket deltagarna hade informerats om muntligt och skriftligt.  

 

 Dataanalys 

Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna till text. När namn eller särskilda 

platser nämns i intervjun avidentifieras dessa (Kristensson, 2014). Författarna har 

transkriberat hälften av intervjuerna var och sedan har alla transkriberingarna 

kontrollerats gemensamt mot det inspelade materialet. Författarna genomförde en 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Materialet som 

analyserades var texten från intervjuerna som transkriberats. Texten delades in i två 

domäner utifrån de frågeområden som framgår i studiens syfte. Domäner utgör delar av 

texten som tydligt handlar om ett specifikt område inom ämnet. Därefter identifierades 

meningsenheter vilket innebär meningar som är relaterade till varandra genom att de 

svarar på studiens syfte. Meningsenheterna identifierades först enskilt och sedan 

diskuterades de gemensamt. För att minska textmaterialet kondenserades 

meningsenheterna, delvis enskilt och delvis tillsammans. Att kondensera innebär att 

texten förkortas samtidigt som kärnan i texten bevaras. Genom diskussion mellan 

författarna har koder skapats utifrån de kondenserade meningsenheterna. Koderna 

innebär beskrivningar och tolkningar, vilket kan jämföras med att sätta en etikett. 

Författarna skapade kategorier genom att utgå från koderna som grupperats utifrån 

gemensamt innehåll, se tabell 1. 

  



  
 

9 

Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysen. 

Domän Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Tränings-
instruktörers 
erfarenheter 

Jag vet ju jag har ju 
liksom… instruktörs… 
kompisar som man 
kanske inte borde boka 
på då som jag inte 
tycker att..har rätt 
kunskap 

Jag har instruktörs- 
kompisar som man 
inte borde boka, för 
jag tycker inte de 
har rätt kunskap. 

Behov av 
mer 
kunskap 

Saknar 
kunskap 

Men jag tror ändå att de 
kunskaperna jag har 
tillsammans med 
(aktuellt gym)-
utbildningen… är 
ganska bra jag tror det 
står sig ganska bra. 

Jag tror att 
kunskaperna jag 
har med gymmets 
utbildning är bra 
och står sig bra. 

Kunnig 
personal 

Har kunskap 

Jo men det kan säkert 
vara båda delar. Till 
viss del har vi ju kunder 
som kommer och frågar 
specifikt när dem blir 
gravida, sen är det ju ja 
men som i mitt fall jag 
har haft även nån som 
har kommit på med 
FAR. 

Till viss del kunder 
som kommer och 
frågar specifikt när 
de blir gravida och 
någon har kommit 
med FaR. 

Kontakt- 
orsak 

Handläggning 
av gravida 

Träningsråd 

Känn efter och är det så 
att det är någonting som 
inte känns bra att man 
inte… pressar sig till 
nåt som man… som inte 
känns okej. 

Känn efter och 
pressa sig inte till 
något som inte 
känns bra. 

Lyssna 
på 
kroppen 

Generella 
träningsråd 
 

Beroende på vad man 
har för bakgrund innan 
graviditeten, att är man 
träningsvan sen innan 
så är det ju inga 
problem om man har en 
normal graviditet att 
fortsätta i den 
träningsmängd man har 
hållt på i innan. 

Det beror på vad 
man har för 
träningsbakgrund 
innan graviditeten. 
Är man träningsvan 
och har en normal 
graviditet kan man 
fortsätta med 
samma 
träningsmängd. 

Tränings- 
bakgrund 

Individanpassa
de träningsråd 
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 Forskningsetiska överväganden 

En ansökan om etiskt tillstånd skickades till Etikkommittén sydost (dnr. EPK 445-2017) 

och studien bedömdes som etiskt genomförbar. Informanterna informerades skriftligt 

via informationsbrevet om studiens syfte, metod, vem som ansvarade för studien och att 

deltagandet var frivilligt. I samband med intervjun gavs deltagarna möjlighet att läsa 

informationsbrevet igen samt informerades muntligt om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Innan intervjun startades fick de 

skriva under en samtyckesblankett (Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS 2003:460).  

 

Studien är sammanställd till en uppsats där resultatet presenteras på gruppnivå, så 

enskilda informanter inte kan identifieras. För att ytterligare undvika att enskilda 

informanter kan identifieras har citat skrivits om från talspråk till skriftspråk. 

Konfidentialitet har utlovats vilket innebär att det som sagts under de enskilda 

intervjuerna inte kommer att föras vidare så att enskilda informanter kommer att kunna 

identifieras (Trost, 2010). Ljudinspelningarna och textmaterialet har förvarats på privat 

dator. När uppsatsen är godkänd och publicerad kommer ljudinspelningarna och 

textmaterialet att raderas.  

 

Inom forskning som involverar människor är det viktigt att ta hänsyn till grundläggande 

etiska principer, såsom autonomiprincipen och godhetsprincipen (Olsson & Sörensen, 

2011). Att delta i studien kan innebära att informanterna upplever att de granskas, men 

författarna har tagit hänsyn till autonomiprincipen genom att deltagandet har varit 

frivilligt samt att informanterna har fått välja tid och plats för intervjun. Studien bedöms 

uppfylla godhetsprincipen då nyttan med studien är större än den eventuella skadan den 

skulle kunna orsaka.  

 

 RESULTAT 

Resultatet presenteras med bakgrundsinformation (tabell 2) och i löpande text under 

respektive domän; träningsinstruktörers erfarenhet och träningsråd. 

Träningsinstruktörers erfarenhet har delats in i kategorierna saknar kunskap, har 

kunskap och handläggning av gravida. Domänen träningsråd har delats in i kategorierna 

generella träningsråd och individanpassade träningsråd. 
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 Bakgrundsinformation 

Tabell 2. Bakgrundsinformation om de tio deltagarna i studien. 

Ålder Kön Utbildningsnivå 

20-30 år: 1 st Kvinnor: 5 st Universitet: 9 st 

30-40 år: 6 st Män: 5 st Gymnasie: 1 st 

40-50 år: 3 st   

Medelålder 37,2 år   

 

Av de tio deltagarna är nio PT och en är gyminstruktör. För fyra av deltagarna innehöll 

deras utbildning till träningsinstruktör träning i samband med graviditet och två av 

deltagarna har gått specifik kurs om träning i samband med graviditet. Förutom 

utbildningen till träningsinstruktör har fyra av deltagarna gått utbildningar inom hälsa 

och sju av deltagarna har gått diverse kortare träningsutbildningar. Av deltagarna hade 

två mindre än 5 års erfarenhet av att arbeta på gym, fyra hade 5-10 års erfarenhet av att 

arbeta på gym och fyra hade mer än 10 års erfarenhet av att arbeta på gym. Medeltalet 

för erfarenheten av att arbeta på gym var 8,75 år.  

  

 Träningsinstruktörers erfarenhet 

5.2.1 Saknar kunskap 

Några informanter ifrågasätter både sin egen och kollegors kompetens att ge träningsråd 

till gravida. En del av informanterna upplever att vissa träningsutbildningar är för korta 

och att specifik träning i samband med graviditet ingår inte i alla utbildningar, vilket 

skapar kunskapsluckor hos träningsinstruktörer. En informant minns ett samtal med en 

gravid kvinna som var gift med en PT: “När hon var gravid ville hon ha tips från 

honom hur hon skulle träna, men då backade han direkt och sa nej jag har ingen aning 

om hur man tränar gravida eller mammor". Exempel på kunskapsluckor är att det finns 

osäkerhet om bålstabiliserande övningar och om maxpuls är farligt. Informanterna 

hanterar sina kunskapsluckor genom att gå olika vidareutbildningar, att rådgöra med 

eller hänvisa till en kollega, att ta det säkra före det osäkra och låta bli övningen eller 

träningsformen samt självstudier. Självstudier handlar främst om alternativa övningar 

och anpassningar vid vissa graviditetskomplikationer såsom ryggsmärta och 
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symfysiolys. Information inhämtas från böcker och internet med information från 

yrkesgrupper kunniga i ämnet samt vetenskapliga artiklar. 

 

Informanterna upplever att inte alla kollegor med bristande kunskap skulle erkänna sin 

kunskapsbrist och hänvisa till någon annan med mer kunskap om träning under 

graviditet. Informanterna berättar att det inte alltid finns någon på alla gym som har 

kunskapen i hur gravida ska träna. På ett gym där en av informanterna arbetar ges till 

exempel inga anpassade råd till gravida. Informanter tycker att all personal på gym 

borde ha grundläggande kunskap i träning för gravida då det är stor sannolikhet att de 

kommer i kontakt med gravida som vill ha hjälp att träna och det är viktigt att de får 

korrekta råd. Orsak till kunskapsbrist på en del gym tror informanterna är att 

kundgruppen inte är så stor och att det tidigare inte var så vanligt med träning under 

graviditet. Många informanter påtalar att orsaken till att kundgruppen inte är så stor dels 

beror på att graviditet varar en kort period av livet och att många kvinnor som tidigare 

tränat dessutom slutar träna under graviditeten. Informanterna har erfarenheter av att  

kvinnor som slutar träna i början av graviditeten i många fall återupptar träningen några 

månader in i graviditeten, men få kvinnor som inte tränat tidigare börjar träna under 

graviditeten. Informanterna har en erfarenhet av att kvinnorna slutar träna relaterat till 

de kroppsliga förändringarna orsakade av graviditeten vilket gör att träningen känns 

tyngre. Informanterna berättar även om att det bland kvinnorna funnits en rädsla för att 

skada fostret eller orsaka missfall, en rädsla som tidigare även funnits hos 

träningsinstruktörer. De ville inte riskera att bli ansvariga om något hände och undvek 

därför att träna gravida. En informant resonerar om hur hen och andra 

träningsinstruktörer tidigare tänkte: “Blir det någon komplikation i exempelvis ett 

träningspass... var man då ansvarig för det som instruktör? Vad skulle hända om det 

hände nånting?”. 

 

5.2.2 Har kunskap 

De informanter med lång erfarenhet av yrket vittnar om att synen på träning under 

graviditet utvecklats. Idag är det bra att röra på sig så länge det känns bra. Informanter 

berättar om att i samband med att träning efter graviditet har blivit vanligt har även 

intresset för träning under graviditet ökat. Informanterna förklarar att det idag finns 

specifika kurser om träning i samband med  graviditet och att det ökade både intresset 

för ämnet och tillgången på information både via böcker och internet. Både 
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träningsinstruktörer och gravida har därmed större tillgång till information. Det finns en 

förhoppning bland informanterna att kunskap om träning i samband med graviditet ska 

spridas till gravida. Den stora tillgången på information väcker samtidigt frågan om alla 

kan ta till sig informationen på rätt sätt. För att minska risken att kvinnorna tränar fel 

hoppas informanter att kvinnorna vänder sig till träningsinstruktörer som har utbildning 

inom ämnet för att få hjälp att individanpassa träningen.  

 

5.2.3 Handläggning av gravida 

Innehållet i träningsinstruktörernas utbildning påverkar vilka rutiner gymmet har för 

vem som tar hand om gravida. Vissa upplever att deras grundutbildning givit dem 

tillräckliga kunskaper, medan andra har kompletterat grundutbildningen med ytterligare 

utbildningar och självstudier. Självstudier innebär att söka information och fråga 

kollegor vilket tillsammans med erfarenheter av att instruera gravida upplevs givit dem 

tillräckliga kunskaper. På något gym fanns det nedskrivna träningsriktlinjer som 

gymmets tränare kan använda som stöd för att anpassa träningen till gravida. 

 

Anledningarna till att de gravida kommer till träningsinstruktörerna är olika. Det finns 

en upplevelse av att de gravida helst vill gå till kvinnliga träningsinstruktörer, gärna 

med egen erfarenhet av att fött barn själva. Gravida tar hjälp av en träningsinstruktör på 

grund av eget intresse och osäkerhet relaterat till graviditeten, främst i samband med 

första graviditeten. Informanterna har inte alltid frågat om kvinnorna har blivit 

hänvisade till dem, men i några fall kommer de gravida kvinnorna med FaR. En del av 

informanterna hade kvinnan som kund redan innan hon blev gravid som då har fortsatt 

träningen. På vissa gym bokas träningsinstruktör mer slumpmässigt beroende på vilken 

tid som passar kunden. På andra gym finns träningsinstruktörer med specialintresse eller 

som gått specifika kurser i träning för gravida varför de gravida bokas på dessa 

träningsinstruktörer.  

 

När kvinnorna har fått träningsråd från MHV var det ofta diffusa råd samt att de ska 

undvika ytterlägen och hopp. När kvinnorna har fått otydliga och allmänna råd som att 

göra det som känns bra upplevs barnmorskor som okunniga. Barnmorskor upplevs som 

mycket duktiga på att informera gravida om att avstå träningen om det inte känns bra, 

vilket informanter upplever avskräcker många från att träna. En informant säger: “Det 
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är ju så man säger, man FÅR träna. Man säger inte att du SKA träna. Man säger inte 

att det här rekommenderar vi. Det låter som..det är inte riktigt kartlagt om det är bra.”. 

 

 Träningsråd 

5.3.1 Generella träningsråd 

Alla informanterna får liknande frågor från gravida kvinnor. En informant 

sammanfattar: “Vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra? Vad ska jag tänka på?”. 

Informanterna anser generellt att all träning är bra. Det är viktigt att de gravida vågar 

träna och röra sig. Alla informanterna är eniga om att det är viktigt att kvinnorna lyssnar 

på kroppen och anpassar träningen utefter det både i intensitet och i specifika övningar. 

Det är bättre att vara försiktig än att träna hårt då fokus för träningen rekommenderas 

vara att stärka upp snarare än att trötta ut. Generella träningsråd som informanterna ger 

till gravida är vattengympa, simning, promenader och styrketräning. Fokus vid 

styrketräning under graviditet är att stärka upp rygg, ben och bäckenbotten. Rygg och 

ben behöver stärkas upp för att kompensera effekterna av den växande magen.  

 

Informanterna rekommenderar de gravida att låta bli det som känns obehagligt, 

exempelvis att ligga på magen, vissa övningar eller sporter. På grund av att den växande 

magen ger en delning av de raka magmusklerna rekommenderas inte gravida att utföra 

situps och andra övningar som gör magen konformad. Informanter rekommenderar de 

gravida att undvika eller minska ner på löpning och hopp samt att undvika för hög puls. 

Vad gäller styrketräning rekommenderas de gravida att undvika tunga lyft och explosiva 

övningar. På grund av de hormonella förändringar som sker under en graviditet 

rekommenderas de gravida att minska ner på rörlighetsträningen samt undvika 

ytterlägen, snabba rotationer och enbensövningar såsom utfallssteg. Vidare 

rekommenderas gravida att undvika kontaktsporter och sporter med risk för fall såsom 

boxning och ridning.  

 

5.3.2 Individanpassade träningsråd 

Samtliga informanter anser att träningsråd och instruktioner ska utgå från varje individ. 

Hos några informanter finns det åsikter om att ett träningsprogram för en gravid måste 

vara mycket mer genomtänkt medan andra tycker att ett träningsprogram är lika 

individuellt anpassat oberoende om det är en gravid eller inte som ska tränas. En 

informant förklarar såhär “Det är ju likadant, egentligen så skiljer det sig inte så mycket 
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mer mot ett personligt program för vem som helst om jag inte är gravid”. Vad 

träningsinstruktörer ger för information och på vilket sätt det sägs beror på vem de 

träffar. Det är viktigt att lyssna på vad kvinnan vill med sin träning. Många kvinnor har 

en ambition om att vara fysiskt aktiva under hela graviditeten, men graviditeten i sig 

kan i många fall begränsa möjligheterna. Råden till den gravida måste anpassas utifrån 

att alla graviditeter är olika och hur kvinnan mår kan variera från dag till dag. Vissa 

kvinnor påverkas inte av sin graviditet i början och kan då fortsätta träna som vanligt. 

Vissa gravida kan vara aktiva långt in i graviditeten medan andra inte klarar av det. En 

del gravida begränsas av graviditetskomplikationer som symfysiolys. Det är olika hur 

snabbt magen träder fram och när magmusklerna delar sig, därmed är det olika hur 

länge de gravida kan utföra vissa bålövningar korrekt.  

 

De gravida ställer frågor till träningsinstruktörer som de vill ha besvarade eller få råd 

kring. De vanligaste frågorna informanterna får från gravida är vad de ska träna och 

framförallt vad de inte ska träna. Generellt hade de gravida önskemål om tydliga svar på 

hur de skulle träna. En del av informanterna upplever att de gravidas frågor främst 

handlar om gymträning och om specifika övningar eller förslag på kortare program för 

hemmaträning. Det förekommer även att gravida ställer frågor om andra typer av 

träning såsom löpning, ridning, basket, skidåkning eller om det kunde vara någon fara 

att komma upp i hög puls. Det är skillnad på informanternas råd beroende på om 

kvinnan är i början eller slutet av graviditeten. I början av graviditeten gav informanter 

rådet till de gravida kvinnorna att fokusera sin träning på att bygga upp bålstabiliteten. 

Några informanter upplever att de rekommendationer de ger i slutet av graviditeten ofta 

överensstämmer med att kvinnan skulle låta bli det som inte kändes bra eller det hon 

inte kunde göra, exempelvis ligga på mage eller stå på huvudet. Informanterna 

rekommenderar kvinnorna att inte träna lika hårt i slutet av graviditeten, utan att det kan 

räcka med promenader. Med en större mage påverkas bålstabiliteten negativt varför 

kvinnorna rekommenderades att fokusera mer på att bibehålla styrka i bålen och att 

undvika att lyfta saker över huvudet. I slutet av graviditeten får mer av träningen utföras 

i sittande positioner medan en ryggliggande position undviks. 

 

Vilka träningsråd informanterna ger till den gravida kvinnan beror också på hur kvinnan 

tränat tidigare och hur kvinnans vardag ser ut. För en otränad kan det räcka med 

promenader och knipövningar, eventuellt kompletterat med andningsövningar och att 
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stärka upp bålen. Några av informanterna tycker inte att kvinnor som inte tidigare tränat 

ska börja träna under graviditeten. Om gravida kvinnor vill komma igång med träningen 

tycker dessa informanterna att kvinnan behöver mycket stöd från någon 

träningsinstruktör. En informant förklarar: “Om vi tränade ihop då, att man hela tiden 

har ett öga på dom och ser till så att..det är lite beroende på… ja hur mycket eget 

ansvar dom ska ha”. De som tränat tidigare känner sin kropp bättre och har lättare att 

skilja på om det är träningsvärk eller någon annan typ av smärta. Kvinnor som innan 

graviditeten är vana vid att träna kan behöva bromsas och istället för att prestera så 

riktas fokus till att må bra och bibehålla konditionen. En informant menar att det är okej 

att bli trött efter ett träningspass även när kvinnan är gravid, “Trött är inget fel att bli, 

det kan man bli även när man är gravid men... att liksom, ja coola ner lite helt enkelt… 

och verkligen bara göra saker och ting kontrollerat”. Den gravida ska inte pressas till 

att ta i som alla andra, utan träningen kan behöva anpassas under graviditeten. 

Svårighetsgraden på övningar kan med fördel sänkas och övningar rekommenderas 

utföras med kroppstyngden och annars med vikten nära inpå kroppen. Flera av 

informanterna tar hjälp av maskiner där de gravida har lättare att utföra övningar 

korrekt. Den gravida känner själv vilka övningar som fungerar så därför är dialogen 

mellan träningsinstruktören och den gravida viktig. Informanterna hjälper de gravida 

med alternativa övningar, till exempel att byta från bröstsim till ryggsim och att byta till 

övningar i stabila grundpositioner.   

 

 DISKUSSION 

 Metoddiskussion 

6.1.1 Design 

Författarna ville få en ökad förståelse för vilka erfarenheter träningsinstruktörer har av 

att träna och ge råd till gravida. När en djupare förståelse vill uppnås är det en fördel att 

använda sig av en kvalitativ ansats (Kristensson, 2014). Eftersom författarna från början 

hade låg kunskap om vilka råd gravida får av träningsinstruktörer innebär det att 

författarna har samlat in och analyserat data förutsättningslöst. Alltså var en induktiv 

ansats lämpligt att välja. Att ha intervju som datainsamlingsmetod var självklart för 

författarna då det var enskilda träningsinstruktörers erfarenheter som skulle utforskas. 

En nackdel med att ha intervjuer som datainsamlingsmetod var att författarna inte var 

vana vid att intervjua. Ett alternativ skulle kunna vara att använda fokusgrupper där 
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författarna inte styr diskussionen på samma sätt, men det skulle vara praktiskt svårare 

att genomföra. Deltagare i fokusgrupper påverkar varandra vilket skulle innebära att det 

skulle vara svårare att få fram enskilda träningsinstruktörers erfarenheter (Olsson & 

Sörensen, 2011). Författarna frågar sig om enkäter vore en bättre datainsamlingsmetod. 

Möjligheten att nå fler träningsinstruktörer med enkäter är större men författarna tror att 

det skulle vara svårt att utforma en enkät utan att ha gjort en kvalitativ studie innan 

(Polit & Beck, 2016). 

 

6.1.2 Urval 

Informationsbrev delades ut i augusti 2017 och författarna tror att det var för tidigt att 

söka efter deltagare för intervjuer som ska ske två månader framåt i tiden. Det och att 

det kräver en mer aktiv handling att själv ta kontakt än att svara på ett mail tror 

författarna kan vara anledningar till att ingen träningsinstruktör spontant tog kontakt för 

deltagande i studien. Att direktkontakt via mailen resulterade i fler deltagare kan även 

bero på att det skapar en känsla av att vara utvald när kontakten sker via ett personligt 

mail jämfört med när kontakten sker i form av ett informationsbrev som delas ut 

kollektivt. Totalt av de mail som skickades till de 37 tänkbara deltagarna resulterade det 

i 10 informanter. Tre träningsinstruktörer meddelade att de kunde vara med men 

tackade sedan nej relaterat till tidsbrist, en nekade relaterat till tidsbrist och två som 

tillfrågades tackade nej då de inte hade vana av att träna gravida. De kända orsakerna till 

det externa bortfallet är alltså att de inte hade vana av att träna gravida och att de inte 

hade tid att ställa upp på en intervju (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna tror att de 

flesta informanterna har träning för gravida som specialintresse alternativt att de känner 

sig kunniga i ämnet eftersom de valde att delta i studien. Orsakerna till att 21 av mailen 

inte besvarades kan författarna enbart spekulera i. I några av fallen var det mindre gym 

där tillgången på träninginstruktörer kanske inte är så stor, och det är också tänkbart att 

orsaken även i fler av fallen var tidsbrist eller att de inte upplevde sig ha tillräcklig 

erfarenhet eller kunskap för att delta. Det kan även finnas en risk att deltagandet i 

studien innebär en känsla av att bli granskad (Polit & Beck, 2016). Författarna bedömer 

att risken att deltagarna ska ta illa upp är minimal då resultatet presenteras på gruppnivå. 

Informanterna har fått författarnas kontaktuppgifter och har därmed möjlighet att ställa 

frågor om studien och de är informerade om att uppsatsen kommer att finnas på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA). De informanter som bett om att få ta del av uppsatsen 

kommer att få denna skickad via mail när uppsatsen är godkänd (Trost, 2010). Alla 
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informanter som deltog i studien genomförde hela intervjun och besvarade alla frågor, 

därmed finns inget internt bortfall i studien.  

 

Författarna reflekterar över att nio av tio informanter var PT. Från start hade författarna 

en idé om att en instruktör och en PT på fem olika gym skulle intervjuas, hade resultatet 

sett annorlunda ut då? Att majoriteten av nio av tio träningsinstruktörer var PT tror 

författarna speglar att PT har mer utbildning inom träning och därmed har kunskap även 

i träning i samband med graviditet och därför var positiva till att delta i studien. När 

författarna inte fick tillräckligt med deltagare genom att vända sig till lokala gym vände 

sig författarna till internet och Google. Att rekryteringen av deltagare främst skedde via 

mail kan ha påverkat andelen PT respektive gyminstruktör då det är mailadresser till PT 

som främst går att hitta både via Google och genom information på olika gyms 

hemsidor. Urvalet påverkar studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Ett urval 

med stor variation är att föredra (Trost, 2010). Trots att det är större antal PT än 

instruktörer i den här studien finns det variation i form av ålder, kön och erfarenhet i år 

av att arbeta på gym.  

 

6.1.3 Datainsamling 

Antalet deltagare i studien anses som ett stort antal deltagare i en kvalitativ studie 

(Trost, 2010). Intervjuerna tog i genomsnitt 20 minuter och författarna ställer sig frågan 

är om det är tillräckligt för att få ett rikt material. Författarna anser dock att materialet är 

tillräckligt eftersom informanterna svarade uttömmande på frågorna. Intervjuerna som 

genomförts handlar mer om fakta vilket är lättare att berätta kortfattat om jämfört med 

känslor. I kvalitativa studier är det insamlade materialets innehåll viktigare än hur långa 

intervjuerna är (Trost, 2010). I en intervjustudie påverkas materialet som samlas in av 

planering och förberedelser inför intervjuerna (Kristensson, 2014). Författarna skapade 

en intervjuguide utifrån tidigare forskning i ämnet och studiens syfte (Trost, 2010). 

Frågorna i intervjuguiden inför första intervjun bestod endast av öppna frågor. Efter den 

första intervjun utvärderades och justerades intervjuguiden (Trost, 2010). Informanten i 

den första intervjun hade svårt att svara på alla öppna frågor och fick därför följdfrågor 

som var slutna. Intervjuguiden korrigerades sedan för att informanterna tydligare skulle 

förstå vad författarna menade. Där det gick att svara ja eller nej fanns det istället 

följdfrågor för att få ett mer utförligt svar. Författarna valde att ta med den första 

intervjun som en del i resultatet då frågorna som tillkom i intervjuguiden var frågor som 

besvarades genom följdfrågor i den första intervjun. Författarna är ovana vid att 
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intervjua vilket ibland gjorde att intervjuerna mer fick formen av ett samtal än en 

intervju. Det kan ha påverkat det insamlade materialet då författarna ibland ställde 

ledande frågor och när informanten svarat så avslöjade författarna ibland att de höll 

med. Men samtalsformen och att författarna ibland visade att de hade samma åsikter kan 

ha bidragit till att informanten kände sig mer trygg i samtalet och därmed svarade mer 

utförligt på frågorna som ställdes. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och 

turades om att ha rollen som intervjuare och som observatör. Att intervjuerna 

genomförts av olika personer kan ha lett till att olika följdfrågor ställts under 

intervjuerna, vilket kan öka chansen för att under intervjuerna fånga olika variationer av 

informanternas upplevlse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) 

 

6.1.4 Analys 

Författarna valde att dela upp transkriberingarna. Författarna transkriberade de 

intervjuerna som där de varit i den observerande rollen för att minska risken för 

tolkning i tidigt skede av analysprocessen. För att öka tillförlitligheten lyssnade båda 

igenom intervjuerna tillsammans för att kontrollera att transkriberingen var korrekt 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna hade ibland haft svårt att sortera in 

meningsenheter i olika koder. Några meningsenheter skulle gått att placera in både i 

exempelvis koderna undvik och anpassa träningen. Situationerna har lösts genom 

diskussion mellan författarna. En analysprocess är ofta inte en linjär process utan 

innebär en fram och återgående rörelse mellan hela och delar av texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna valde att analysera materialet med Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys då den är tillämpbar även för oerfarna forskare. Större 

delen av analysprocessen har genomförts gemensamt av författarna vilket ökar 

resultatets tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

6.1.5 Trovärdighet  

Studiens trovärdighet bedöms av läsaren, för att detta ska vara möjligt för läsaren har 

studiens metod tydligt beskrivits. Trovärdighet i studien ökar av att analysprocessen har 

tydliggjorts med en tabell och att resultatet stärkts med citat. Författarna har innan 

intervjuernas genomförande diskuterat och medvetandegjort sina förförståelser för att i 

så liten grad som möjligt påverka det material som samlas in (Polit & Beck, 2016). 

Författarna funderade över att många böcker givits ut inom området gravidträning de 

senaste åren och om hur det kan påverkat träningsbranchen. Innan studien påbörjades 
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funderade författarna även om det var främst kvinnliga träningsinstruktörer som var 

intresserade av ämnet. Genom att författarna har lyft och reflekterat över sina 

förförståelser ökar studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning resultaten kan vara giltiga i andra sammanhang vilket helt bedöms 

av läsaren utifrån väl beskriven metod och tydligt redovisat resultat (Kristensson, 2014; 

Polit & Beck, 2016).  

 

 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka träningsinstruktörers erfarenhet av att träna gravida och 

vilka träningsråd de ger. Några informanter ifrågasätter både sin egen och kollegors 

kompetens. De hanterar sina upplevda kunskapsluckor genom bland annat självstudier. 

Träning i samband med graviditet är ett område som växer vilket gör att kravet på 

kunskap hos träningsinstruktörer ökar för att kunna ge de gravida träningsråd och svara 

på eventuella frågor från gravida. De utbildningar som träningsinstruktörer har är av 

blandad kvalitet. Genom att träna gravida har informanterna fått utökad erfarenhet och 

kunskap. När informanterna upplever sig ha kunskaper känner de att de kan ge gravida 

korrekta träningsråd. Generella träningsråd som ges är att de gravida ska våga träna men 

att de ska känna efter så det känns bra. All träning behöver individanpassas utifrån 

kvinnans träningserfarenhet och hur kvinnan mår i sin graviditet.  

 

Informanter berättar att det finns mycket information om träning och graviditet på 

internet. Det stora utbudet kan göra det svårt för gravida att bedöma vad som är bra 

information. Författarna håller med om att det finns ett stort utbud av information och 

att det kan vara svårt för gravida att granska informationen. Kvinnornas svårigheter att 

hitta relevant och pålitlig information om träning under graviditet framkommer även i 

en svensk studie (Flood, 2015). Enligt författarna kan kvinnor behöva hjälp av både 

träningsinstruktörer och barnmorskor för att granska information och bedöma vad som 

är relevant för individen. Enligt SFOG (2016) bör vårdpersonal rekommendera patienter 

att söka information via 1177.se. Även träningsinstruktörer kan hänvisa till 1177.se. De 

kan med fördel även hänvisa till FYSS kapitel om träning i samband med graviditet 

(Josefsson et al, 2015) då författarna upplever informationen på 1177.se som kortfattad. 

I FYSS finns mer tydliga och detaljerade riktlinjer samt information om vilka kvinnor 

som behöver en medicinsk bedömning innan träning (Josefsson et al, 2015). Samtliga 
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träningsinstruktörer i studien anser att det är av betydelse att träningen individanpassas 

utifrån kvinnans tidigare träningsvanor och vardag, vilket även framgår i de riktlinjer 

som finns i FYSS (Josefsson et al, 2015). Flera informanter rekommenderar gravida att 

stärka upp rygg, bäckenbotten och mage, vilket överensstämmer med råden i FYSS 

(Josefsson et al, 2015). Alla informanterna anser att det är viktigt att kvinnorna lyssnar 

på kroppen och tar det mer försiktigt än vanligt, vilket är i samstämmighet  med rådet i 

FYSS (Josefsson et al, 2015) att träningens fokus ska vara hälsofrämjande snarare än 

prestationsinriktade. Några av informanterna är tveksamma till om gravida som inte 

tränat tidigare ska börja under graviditeten. De rekommenderas fokusera på promenader 

och knipövningar alternativt börja träna med mycket stöd av en träningsinstruktör. Detta 

skiljer sig något mot riktlinjerna i FYSS som rekommenderar otränade gravida att börja 

med kortare träningspass i 3 gånger i veckan och succesivt öka träningen till 30-45 

minuter 3 gånger i veckan kompletterat med konditionsträning för att nå upp till 150 

minuter träning i veckan (Josefsson et al, 2015). I stort överensstämmer de träningsråd 

informanterna ger till gravida med de riktlinjer som finns angivna i FYSS. I resultatet 

framgår det att gravida kvinnor vill ha tydliga träningsråd.  Otydliga träningsråd kan 

skapa en osäkerhet hos de gravida och även minska motivationen till träning (Beckham, 

Urrutia, Sahadeo, Corbie- Smith & Nicholson, 2015). Informanterna efterfrågar att 

kvinnorna får mer tydliga träningsråd även från barnmorskor. Att de gravida inte får vad 

som upplevs som tydliga råd av barnmorskor kan bero på tidsbrist, vilket bekräftas av 

en svensk studie (Lindqvist et al., 2014). Författarna funderar på om otydliga råd även 

kan bero på kunskapsbrist. I Storbritannien var 29 % av barnmorskorna osäkra på vilka 

riktlinjer för fysisk aktivitet som gäller och enbart 2% av barnmorskorna kunde 

identifiera de korrekta riktlinjerna (Hopkinson, Hill, Fellows & Fryer, in press). Dock 

går det inte att dra några slutsatser om kunskapsläget i den svenska mödrahälsovården 

utifrån denna studie med träningsinstruktörers upplevelser eller en studie från 

Storbritannien. Författarna tror att barnmorskornas råd kring och inställning till träning 

har betydelse för om kvinnan fortsätter träna under graviditeten, vilket bekräftas av en 

svensk studie där det var större chans att kvinnorna fortsatte träna om barnmorskan 

stöttade dem (Petrov Fieril et al., 2014).  

 

Det framkommer i studiens resultat att många gravida minskar ner på sin fysiska 

aktivitet när de blir gravida, bland annat på grund av en rädsla för missfall. Att gravida 

minskar ner på sin fysiska aktivitet tror författarna dels beror på en allmän rädsla för att 
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skada barnet eller orsaka missfall, vilket även framkommer i en tidigare studie (Flood, 

2015). Om träning under graviditeten ökar risken för missfall är inte helt klarlagt. Äldre 

studier visar att så inte är fallet medan en dansk studie visar att intensiv träning kan öka 

risken för missfall (Madsen et al, 2007). Risken för fosterskador bedöms dock som liten 

vid en lågriskgraviditet (Artal & O'Toole, 2003). Det finns flera studier som visar att 

träning under graviditet har positiva hälsoeffekter både för mamman och barnet 

(Haakstad & Bö, 2011; Lindqvist et al., 2016; Perales et al., 2015; Petrov Fieril et al., 

2014; Wang et al., 2017). Kvinnans träning blir en aktivitet som främjar riktningen mot 

förbättrad hälsa. När träningsinstruktörer motiverar och stöttar kvinnor till att fortsätta 

träna under graviditeten arbetar de i enlighet med Antonovskys (2005) salutogenetiska 

synsätt eftersom de strävar efter att behålla det friska friskt. Barnmorskors 

kompetensområde innefattar att aktivt förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2016) och 

det innabär att Antonovskys (2005) salutogenetiska synsätt och att rekommendera 

träning under graviditet aktuellt även för barnmorskor. Det finns en risk att gravida får 

olika råd beroende på om frågorna ställs till en träningsinstruktör eller till en 

barnmorska. De olika yrkesgrupperna arbetar inte inom samma organisation, så det kan 

vara svårare att bygga upp samarbeten och gemensamma riktlinjer. Arbetar både 

barnmorskan och träningsinstruktören utifrån nationella riktlinjer om träning för gravida 

ökar chansen att gravida kvinnor får samstämmiga råd. Då de nationella riktlinjerna 

gäller friska gravida med en normal graviditet kan det som träningsinstruktör vara bra 

att fråga kvinnan om barnmorskan gett några individuella riktlinjer till kvinnan. 

 

I studiens resultat framkommer det att informanterna har olika utbildningar och det 

varierar hur mycket utbildning de har inom träning i samband med graviditet. Dessa 

variationer kan antas finnas hos alla träningsinstruktörer, inte bara hos informanterna i 

studien, då utbildningarnas längd varierar (Intensive PT, u.å., Ädelfors folkhögskola) 

och endast vissa utbildningar anger att de innehåller träning i samband med graviditet 

(Jakobsbergs folkhögskola, u.å; Sports Club Education, u.å a). Författarna anser att det 

kan det vara svårt att veta vilket gym och vilken träningsinstruktör som kan hjälpa till 

att anpassa träningen under graviditet. Då träningsbranschen och många 

träningsutbildningar är kommersiella kan det finnas en risk att vinst går före kvalitet 

vilket skulle kunna resultera i exempelvis för korta utbildningar eller att gymmets 

vinstintresse gör att träningsinstruktörer tar på sig att träna gravida utan tillräcklig 

kunskap. Författarna tror att en skyddad yrkestitel för träningsinstruktörer och en 
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enhetlig utbildning skulle förtydliga mycket. Författarna ser det som en självklarhet att 

träning i samband med graviditet skulle vara en del i utbildningen vilket skulle leda till 

att alla träningsinstruktörer skulle ha samma grundläggande kunskaper. I den här 

studien upplevde informanterna att när de hade kunskap kunde de ge de gravida 

kvinnorna träningsråd enligt de rekommendationer som finns. Kunskap leder till 

trygghet för träningsinstruktörerna. Det skulle även kunna leda till en trygghet för 

gravida som anlitar träningsinstruktörer och för barnmorskor för att kunna hänvisa till 

träningsinstruktörer. 

 

 Framtida forskning 

Författarna tycker att det skulle vara intressant om den här studien kunde genomföras 

kvantitativt för att utforska vad en större grupp träningsinstruktörer ger för träningsråd 

till gravida. Inom träning i samband med graviditet finns fler områden för framtida 

forskningsprojekt. Då det bland gravida finns en rädsla för att träning skulle kunna 

orsaka missfall och studierna som finns inom området är äldre och tvetydiga är det av 

betydelse att forska kring om det finns något samband. Det finns också behov av att 

studera barnmorskors syn på och kunskap om FaR. En annan fråga är hur stötgivande 

träning som till exempel löpning påverkar kvinnans bäckenbotten och eventuellt 

urinläckage. 

 

 Kliniska implikationer 

Träningsinstruktörerna i studien upplevde att gravida önskade tydliga råd i hur de ska 

träna under graviditeten. Genom att gravida får mer tydliga råd från både 

träningsinstruktörer och barnmorskor skulle de gravida kunna känna sig tryggare i att 

och hur de ska träna. Då det är stora skillnader i de olika utbildningarna som finns både 

vad det gäller innehåll och längd kan det finnas stora variationer mellan olika 

träningsinstruktörers kompetens. Om det fanns enhetliga krav på att alla utbildningar 

skulle innehålla träning i samband med graviditet skulle gravida kunna känna sig trygg 

med att alla träningsinstruktörer har viss kunskap om träning i samband med graviditet. 

Ingick träning under graviditet i alla utbildningar till träningsinstruktör skulle även 

barnmorskor kunna känna sig trygga med att hänvisa till träningsanläggningar. 
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 SLUTSATS 

I denna uppsats har det framkommit att träningsinstruktörer tidigare inte vågade träna 

gravida men att kunskapen om och synen på träning under graviditet förändrats. 

Informanterna upplever sig ha kunskap i vilka rekommendationer som finns för träning 

under graviditet och ger träningsråd därefter. Informanterna upplever att gravida önskar 

tydliga råd om hur de ska och hur de inte ska träna under graviditeten. Att gravida 

önskar tydliga råd är bra för både barnmorskor och träningsinstruktörer att ha i åtanke 

vid rådgivning till gravida. Med tydligare träningsråd skulle gravida kunna känna sig 

tryggare vilket förhoppningsvis leder till att fler tränar.   
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 BILAGA  

 

Intervjuguide 

● Vilka allmänna träningsråd ger du gravida? 

● Är det någon skillnad på dina råd beroende på var i graviditeten kvinnan 

befinner sig? 

- Vilka råd ger du i början/mitten/slutet? 

● Skiljer sig dina råd beroende på om kvinnan är tränad/otränad sedan tidigare? 

● Ger du gravida kvinnor råd gällande vad de ska undvika i träningsväg? 

● Är frågorna från de gravida specifikt inriktade på gymträning eller får du andra 

sorters frågor? Kan du ge oss exempel? 

● Är det några frågor som är vanligt att få av gravida? Hur svarar du på dem? 

● Vet du varför de gravida kvinnorna har vänt sig till dig?  

- Har någon fysisk aktivitet på recept?  

- Har de blivit hänvisade av någon?  

- Är det på kvinnans egna initiativ? 

● Har du någon uppfattning om kvinnor får några träningsråd på MHV? Exempel? 

● Har gymmet någon rutin för vem som träffar de gravida kvinnorna? Finns det 

möjlighet för en tränare som inte är bekväm med att instruera gravida att hänvisa 

till någon annan? 

● Vad har du för utbildning inom träning? 

- Hur lång var utbildningen? 

- Innehöll den något om träning under graviditet? 

● Har du något du vill tillägga? 
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