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Abstrakt 
Gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva 150 minuter per vecka, måttlig intensitet. 

Under graviditet är fysisk aktivitet en viktig källa för god hälsa. Tidigare studier har 

visat att rådgivning som hjälpmedel har varit effektfullt för att främja en hälsosam 

livsstil under graviditet. Syftet med studien var att undersöka hur gravida eller 

nyförlösta kvinnor upplevde informationen och rekommendationerna om fysisk aktivitet 

under graviditet. Metoden som användes var semi-strukturerade intervjuer. Ett 

målinriktat urval som inkluderade sju personer. Kvalitativ innehållsanalys användes för 

att analysera det insamlade datamaterialet. Resultatet redovisades i form av fyra 

kategorier och dessa var kunskap, rekommendationer, fysisk aktivitet samt motivation. 

Alla kvinnor som deltog i studien hade upplevt samma bristande information gällande 

fysisk aktivitet. Alla var även medvetna om att fysisk aktivitet kunde gynna dem för att 

må bra. Kvinnorna upplevde en större motivation till att komma igång igen efter 

graviditeten. Slutsatsen av studien visade att kunskapen om fysisk aktivitet under 

graviditet inte var stor. Om gravida hade kunskap om fördelarna med att vara fysiskt 

aktiv hade det kunnat öka motivationen som i sin tur resulterat i att gravida kvinnors 

aktivitetsnivå ökat.  
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1 Inledning 
Träning under graviditet är ett ämne som har lyfts upp ofta i media på senare tid. Lovisa 

Sandström är personlig tränare och en av Sveriges mest anlitade träningsexpterter. 

Lovisa är en av dem som lyfter ämnet i media. De vanligaste frågorna hon får är: Hur 

länge man kan träna som vanligt och hur träning kan utföras under graviditet.  

 

Lovisa säger:  

“Ofta kan man ju träna utan några större 

förändringar fram tills att magen börjar 

växa, då behöver man justera sin träning.” 

(Expressen 2018-01-17) 

 

Under graviditet är fysisk aktivitet en viktig källa för god hälsa. För en gravid kvinna 

uppstår många frågor om hur man skall vara fysiskt aktiv, bl.a. vilken träning som kan 

utföras och i vilken dos. Rekommendationerna för gravida är 150 minuter per vecka, 

måttlig intensitet. För en individ som redan är fysiskt aktiv kan en högre intensitet 

utföras (FYSS 2015). Tydliga rekommendationer finns för fysisk aktivitet under 

graviditet trots att gravida sällan informeras om träning och hur träningen kan anpassas 

under och efter graviditet. Informationen är i detta avseende bristfällig hos stora delar av 

mödrahälsovården (Fridén, Nordgren, Åhlund 2012; Newton & May 2017). I en tidigare 

studie av Andersson och Wedmark Strand (2017) på ämnet visade resultatet att det finns 

en viss okunskap hos gemene man inom ämnet träning under graviditet. Genom att det 

finns en kunskapslucka bör området undersökas ytterligare.  

 

Genom den här studien kommer en djupare förståelse för hur gravida kvinnor upplever 

sin fysiska aktivitetsnivå i relation till befintlig kunskap och betydelser av hur 

rekommendationer från mödrahälsovården upplevs, för att i framtiden ha förståelse för 

vilken drivkraft som gravida kvinnor har gällande att vara fysiskt aktiv under 

graviditeten.  
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2 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur gravida eller nyförlösta kvinnor upplever 

informationen om fysisk aktivitet under graviditet från mödrahälsovården.  

 

• Hur har det fått kunskaper om fysisk aktivitet under graviditet? 

• Hur upplever gravida råd och rekommendationer från mödrahälsovården om 

fysisk aktivitet under graviditet?  

• Vilken nivå hade kvinnorna på sin fysiska aktivitet under graviditet?  

• Vad motiverar gravida kvinnor att vara fysiskt aktiva och påverkar graviditeten 

motivationen? 

 
 

3 Bakgrund 

3.1 Historiskt perspektiv 

Tidigare ansågs graviditet som en sjukdom. Rekommendationer som fanns var att 

gravida kvinnor skulle slappna av, undvika överbelastning och böjning då rädsla för att 

strypa eller klämma barnet fanns (Hammer, Perkins & Parr 2000). Även FYSS (2015) 

nämner att fysisk aktivitet under graviditeten länge var att betrakta som ohälsosamt. De 

senaste årtiondena har uppfattningen om fysisk aktivitet under graviditet förändrats 

genom vetenskapliga studier som förändrat synen på ämnet (Melzer et al. 2010; FYSS 

2015). 

 

3.2 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet kan inkludera aktiviteter såsom idrott, fysisk träning och vardaglig 

motion (FYSS 2015). Fysiska aktivitet definieras: “all kroppslig rörelse utförd av 

skelettmuskulatur, som leder till en ökad energiförbrukning över den i vila, medan 

träning är planerad, strukturerad och upprepande som ökar eller bibehåller styrka och 

kondition” (Fridén et al. 2011: 35; FYSS 2015). Främja hälsan, förebygga sjukdomar 

samt bibehålla och förbättra den fysiska kapaciteten som kondition och styrka uppnår 

man målet med fysisk aktivitet (FYSS 2015).  
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3.3 Rekommendation för fysisk aktivitet 

Från 18 års ålder och uppåt är rekommendationerna för fysisk aktivitet minst 150 

minuter per vecka vid måttlig intensitet, alternativ 75 minuter per vecka vid hög 

intensitet. Skillnad mellan de två intensiteterna är att måttlig intensitet innebär ökning i 

puls samt andning, hög intensitet medför en markant ökning i puls och andning (FYSS 

2015). Rekommendationerna innefattar även muskelstärkande fysisk aktivitet minst två 

gånger per vecka för de stora muskelgrupperna i kroppen. Forskning visar att 

muskelstärkande aktivitet likvärdig fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter (Nordic 

Nutrition Recommendations 2012:207; FYSS 2015).  

 

Stillasittande under längre perioder bör undvikas enligt rekommendationerna. Grunden 

till det är att forskning visar en ökad risk för ohälsa och förtidig död. (Nordic Nutrition 

Recommendations 2012:207; FYSS 2015). Stillasittande definieras som: “vaken tid 

med avsaknad av eller endast lite kroppsrörelser och därmed en låg 

energiförbrukning”(FYSS 2015).       
 

3.4 Fysisk aktivitet under graviditet   

Enbart ett fåtal studier finns om fysisk aktivitet under graviditet. De studier som har 

gjorts visar att gravida kvinnor sänker sin fysiska aktivitetsnivå i jämförelse med innan 

graviditeten och tredjedelen av alla gravida är inaktiva. Faktorer som kan påverka 

aktivitetsnivån är osäkerheten om inverkan på fostret och den egna kroppen genom 

träning (Fridén et al. 2012). 

 

En individuell bedömning bör göras utifrån individens aktuella fysiska form då varje 

graviditet är unik. Målet med träning för den gravida är att bibehålla sin fysiska form 

eller förbättra den. Om man inte varit fysisk aktiv tidigare bör man öka aktiviteten 

successivt tills 150 minuter per vecka uppnås (Wolfe & Davies 2003). Dessa 150 

minuter bör delas upp på 3 tillfällen per vecka (FYSS 2011). Om träning på en hög 

intensitetsnivå funnits sedan innan graviditeten kan den fortgå (Hammer et al. 2000; 

Fridén et al. 2011:68; FYSS 2015). Då aktivering av stora muskelgrupper 

rekommenderas kan exempelvis aktiviteter såsom promenader, cykling, joggning och 

aerobics utföras. Ett bra komplement för gravida kan vara simning och vattengymnastik 

då det är aktiviteter som är avlastande, i synnerhet mest lämpligt för kvinnor som har 

bäcken- och ryggproblem (Zavorsky & Longo 2011; FYSS 2015).  
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Muskelstärkande aktivitet bör fokusera på bäckenbottenmuskulatur samt rygg- och 

magmuskulatur (Wolfe & Davies 2003; FYSS 2015). För att förhindra belastning på 

bäckenbottenmuskulatur som ger ett ökat blodtryck på grund av krystningsreflexen bör 

höga belastningar undvikas. En fördel är att även träna de nedre och övre 

extremiteterna. Rekommendationer efter den 16:e graviditetsveckan är olika 

magövningar som endast bör utföras sittande, liggande på sidan eller stående. På grund 

av den växande livmodern förhindras återflödet av venöst blod till hjärtat, vilket bidrar 

till minskad slagvolym och blodtrycksfall därav rekommendationen (Zavorsky & Longo 

2011; FYSS 2015). Efter styrke- och konditionsträning bör muskelgrupper som varit 

aktiva stretchas. Rörligheten under en graviditet ökar generellt, därför rekommenderas 

en viss varsamhet då snedbelastningar inte skall uppstå (Fridén et al. 2011:65; FYSS 

2015).  
 

3.5 Träningseffekter hos gravida 

Flera av de vanliga graviditets- och förlossningskomplikationerna går att förebygga 

genom träning under graviditeten (Petrov et al. 2014; Friden et al. 2011:39). Det finns 

många fördelar med att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Genom fysisk aktivitet 

ökar eller bibehåller man det fysiska välbefinnandet, exempelvis minskad stress, 

sömnbesvär, depression, ångest, minskad uppkomst av ländryggsbesvär, åderbråck samt 

extremitetssvullnad. Fysisk aktivitet kan även förebygga och behandla till en viss del 

graviditetsdiabetes (FYSS 2015; Hammer et al. 2000; Woxnerud 2004: 37-38). 

 

Den mest gynnsamma kombinationen av fysisk aktivitet är att både utföra 

aerob(kondition) och muskelstärkande aktivitet (Perales et al. 2016). En tidigare studie 

visar att kvinnor som tränar under graviditeten har mindre tendens till att föda för tidigt 

i jämförelse med kvinnor som är inaktiva (Juhl et al. 2008). Genom träning under 

graviditeten sker en större tillväxt av moderkakan i jämförelse med kvinnor som inte 

utför någon form av träning. Tillväxten av moderkakan ger ökad näring och 

syretillförseln till fostret (Fridén et al. 2011: 40). Träning under graviditet medför även 

kortare kryssningsfas än hos de inaktiva (Melzer et al. 2010). 
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3.6 Risker vid träning under graviditet 

Det finns inga belägg i tidigare studier att träning ger en ökad förekomst av skada på 

modern eller fostret. Studier visar att det förekommer en rädsla att träningen riskerar för 

tidig födsel, missfall eller att barnet tar skada. En kvinna som är frisk och har en normal 

graviditet kan utföra fysisk aktivitet (Hammer et al. 2000). Man bör dock ha i åtanke att 

en del aktiviteter/idrotter innebär risk för fall och kan orsaka fosterskada. En försämrad 

balans hos den gravida ökar risken ytterligare. (Davies et al. 2003) Det rekommenderas 

att kontaktsporter bör undvikas från den fjärde månaden alternativt sjätte månaden 

(FYSS 2015; Hammer et al. 2000). 

 

3.7 Motivation 

Motivation är ett diffust begrepp och många olika definitioner finns. Motivation är 

dock en viktig del för den som utövar fysiska aktivitet. En av definitionerna inom 

motivation handlar om att människan drivs framåt och att den hela tiden finns där 

oavsett vad vi gör (Hassmen, Hassmen & Plate 2003). 

 

3.8 Motivation under graviditet 

När en kvinna blivit gravid brukar aktivitetsnivån minska, hinder som uppstår som är 

självrapporterad av kvinnor innefattar brist på motivation, tidsbrist på grund av både 

familj- och arbetskrav, smärta i samband med rörelse eller en önskan att skjuta upp 

viktminskning till efter förlossningen (Gaston & Prapavessis 2009; Prather, Spitznagle, 

Hunt 2012). Motivationen hos gravida kvinnor att träna under graviditet kan förbättras 

om man förklarar fördelarna för modern, fostret och barnet samt använder sig av 

metoder som kan minska de olika hinder som finns för att utöva fysisk aktivitet 

(Prather, Spitznagle, Hunt 2012).   

 

3.9 Utbildningsplan barnmorskeprogrammet  

Enligt utbildningsplanen för barnmorskor på Linnéuniversitetet ska dessa självständigt 

kunna påbörja arbete som är hälsofrämjande och förebyggande. De ska även ha förmåga 

att undervisa och handleda olika grupper. En av kurserna som barnmorskor läser är 

Kvinno och familjehälsa I 10,5 hp. Den kursen ska ge fördjupade kunskaper om 

kvinnors hälsa genom hela livet samt normal graviditet. Kvinno och familjehälsa II 15 

hp ger en utökad kunskap om hälsoupplysning och familjeplanering samt urskilja 
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komplicerade tillstånd under graviditet. Kurserna består både av teoretisk samt praktisk 

utbildning (Linnéuniversitetet 2017). 

 

3.10 Hälsofrämjande arbete 

Mödrahälsovården bidrar med kontroller under graviditet samt hälsovård. Genom detta 

är mödrahälsovården en del av folkhälsoarbetet i Sverige. De strävar efter att uppnå mål 

såsom identifieringar av risker för ohälsa, främja kvinnors hälsa samt 

förlossningsförberedelser. Det finns en ökad risk för komplikationer vid graviditet om 

kvinnan är överviktig. Komplikationerna kan drabba både kvinnan och fostret 

(Socialstyrelsen 2013, refererad i Hildorzon och Alfredsson 2014).  

 

Tidigare studie visar att rådgivning som hjälpmedel för att främja en hälsosam livsstil 

och viktuppgång under graviditet var effektfull. I studien hade gruppen som fått 

rådgivning minskat sin fysiska aktivitet något medans kontrollgruppen som ej fått 

rådgivning minskat sin aktivitetsnivå avsevärt. (Rauh et al. 2013).  

 

4 Problemformulering  
Det finns tydliga rekommendatiner för fysisk aktivitet under graviditet och dess 

hälsofrämjande fördelar. Men frågan är hur rekommendationerna används och 

förmedlas till blivande mammor. Det studien syftar till att undersöka är hur gravida och 

nyförlösta upplever information från mödrahälsovården om fysisk aktivitet.  
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5 Metod  

5.1 Urval 

Urvalet baserades på ett målinriktat urval där intervjupersoner valdes ut på ett 

strategiskt sätt för att vara relevanta utifrån studiens syfte (Bryman 2011). Eftersom 

informanterna valdes ut på ett strategiskt sätt kontaktades kvinnorna personligen då alla 

fanns i författarnas kontaktnät. Eftersom informanterna var kända sedan tidigare kunde 

urvalet ske på ett smidigt sätt då kravet var att kvinnorna antingen skulle vara gravida 

eller nyförlösta. Urvalet inkluderade två kvinnor som var gravida och fem kvinnor som 

varit gravida det senaste året (2017-2018). Kvinnorna var mellan 21-30 år. Totalt 

genomfördes sju intervjuer. 

 

5.2 Tillvägagångssätt  

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer som utgick från en 

intervjuguide, som riktade in sig på ett par huvudfrågor och underfrågor med möjlighet 

till förändring under intervjuernas gång (Kvale & Brinkman 2014). Intervjuguiden (se 

bilaga 1) bestod av tre teman, graviditet, fysisk aktivitet samt motivation. Intervjuerna 

genomfördes vid olika tillfällen och pågick mellan 30-60 minuter per individ. Två av 

intevjuerna genomfördes via Skype då informanterna var geografiskt åtskilda. 

Resterande fem intervjuerna genomfördes i Södra Sverige på en plats som 

informanterna själva valde ut. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och 

sedan transkriberades materialet i datorprogrammet Word. Efter varje intervju 

tillfrågades informanterna om de hade något mer att tillägga.  

 

5.3 Dataanalys  

För att analysera datamaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys (se bilaga 2), 

vilket innebär att intervjun kodas och kategorier skapas (Granskär & Höglund-Nielsen 

2012; Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen skedde i olika steg. Det 

insamlade materialet lästes igenom flera gånger för att lättare se vilken information som 

var relevant utifrån studiens syfte. Sedan identifierades meningsbärande enheter i 

egenskap av citat. Nästa steg i processen var att kondensera enheterna, för att skapa ett 

mer lätthanterligt material och samtidigt behålla det huvudsakliga innehållet. Koder 

skapades och bildade därigenom kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). En 
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gemensam kategori skapades av de koder som var homogena (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att metoden som används undersöker det som är tänk att undersöka 

(Kvale & Brinkman 2014: 296). I den här studien undersöks det som är avsett att 

undersöka utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Reliabiliteten grundar sig i att resultaten är tillförlitliga. Den används för att andra 

forskare ska kunna återge samma resultat. Det som menas med reliabilitet är hur 

informanterna ändrar sina svar beroende på vem som intervjuar. Därför är det viktigt 

som intervjuare att inte ställa ledande frågor som kan påverka svaren från informanten 

(Kvale & Brinkmann 2014: 295). I denna studie utgick intervjuerna från öppna frågor 

och inte ledande frågor, vilket gör att studien anses ha en högre reliabilitet. Dock kan 

reliabiliteten ha påverkats av att intervjuerna var semistrukturerade och det förekom 

följdfrågor.       
 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstagande utgick från vetenskapsrådets fyra etikregler, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Varje enskild deltagare informerades om studien och studiens 

syfte med ett informationsbrev. Informationsbrevet bestod av information om att 

medverkan i studien var frivillig och att man när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Uppgifter och material om de medverkande hanterades konfidentiellt och 

nyttjades endast för forskningsändamål.  
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6 Resultat 
Resultatet redovisas med hjälp av studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna som 

analyserats fram från innehållsanalysen redovisas genom citat från intervjuerna. 

Analysprocessen resulterade i fyra kategorier, kunskap, rekommendationer, fysisk 

aktivitet samt motivation.  

 

6.1 Kunskap 

Informanterna talade om deras egen kunskap när det kommer till fysisk aktivitet under 

graviditet. En bristande kunskap inom ämnet är något som alla informanter beskriver. 

 

En av informanterna berättade att det hon visste om träning under graviditet var att man 

inte ska hoppa eller göra situps:   

 

”Det jag vet är att man inte ska hoppa och göra situps typ”(IP1) 

 

En annan informant berättade att hon inte hade någon koll på hur man skulle träna under 

graviditeten, det var inte heller något som hon tog reda på.  

 

”Jag kan väl inte säga att jag har någon bra koll hur man ska 

träna när man är gravid, det tog jag inte reda på så mycket 

faktiskt” (IP3)  

 

Det talades också om förståelsen av hur träning genom egna erfarenheter kan påverka 

en och ge positiva effekter.    
 

”Varför ska man träna när man är gravid? Det förstår ju en 

annan som har tränat, alla positiva saker som det kan ge” (IP2) 
 

En informant beskrev hur omgivningen påverkade hennes träning. Genom att sambon 

var orolig att träningen kunde påverka barnet på ett negativt sätt:  

   

”Jag var på gymmet en gång och då var jag bara i v8, då var 

sambon redan nojig så han lyfte ner mig när jag skulle köra 

chins” (IP4). 
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En av informanterna beskrev att den kunskapen hon hade om fysisk aktivitet under 

graviditet var endast att det var bra att fortsätta som innan, men informanten upplevde en 

brist på kunskap:  
 

“Vet att det är bra att fortsätta röra på sig. Men har varken 

kunskap eller vetskap om hur eller vad man ska träna.” (IP6) 

 

Ytterligare en informant talar om att kunskapen inte är den bästa, men att hon vet att 

fysisk aktivitet inte är farligt att utföra under graviditeten och att man kan röra sig som 

innan.  
 

“…kunskapen är inte så bra men idag vet man ju så mycket om 

att det inte är farligt att träna när man är gravid och så där, 

men samtidigt måste man ju utgå ifrån hur man mår…  Man 

kan röra på sig ungefär som innan.”(IP7) 
 

6.2 Rekommendationer  

Informanterna beskriver den bristande informationen från mödrahälsovården vad gäller 

träning under graviditet. Informanterna upplever att rekommendationerna om träning 

uteblir.  

 

En av informanterna berättade att hon inte fått någon information om just fysisk 

aktivitet. 

  

”… just i träningssyfte fick jag väl kanske inte så mycket råd… ” 

(IP3) 
 

En annan informant beskrev att information om övningar inte kom förrän hon hade fått 

besvär av graviditeten. 
 

”Jag fick övningar för foglossningen men inte för just träning 

generellt. Det kom ju när jag fick problem” (IP5). 
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En informant tror att utebliven information beror på att barnmorskorna är stressade när 

det gör kontrollerna och att det ska gå fort.   
 

“… upplever inte att dom ger råd om träning dom känns så 

stressade när de tar blodproverna och blodtryck och sen bara 

hejdå ses nästa vecka” (IP2) 

 
 

Ytterligare en informant talar om bristande information från mödrahälsovården. Att det 

är ganska tyst om fysisk aktivitet.   
 

”… det har nog varit ganska tyst om träning skulle jag säga” (IP4) 

 

En informant beskrev också att informationen om fysisk aktivitet från mödrahälsovården 

var bristande och att det inte var något man pratade om. Hon hade önskat information 

om vad man ska tänka på under graviditeten samt olika bäckenbottenövningar inför 

förlossningen.   

 

“Fick ingen som helst information om fysisk aktivitet på mvc. Inget 

vi ens pratade om. Hade dock varit nyttigt att få information om 

vad man kan tänka på och om övningar specifikt för bäckenet bör 

göras innan och så” (IP6) 

  

6.3 Fysisk aktivitet 

Informanterna talade om fysisk aktivitet som en viktig del av att må bra men att de känt 

sig begränsade av den förändring som sker i kroppen vid en graviditet.  

 

En informant känner sig begränsad av att sammandragningar uppkommer efter fysisk 

aktivitet. Vilket gör att hon inte kan träna så mycket som hon vill.  

 

”Jag kan ju typ inte träna så mycket som jag vill, 

Sammandragningarna kommer inte direkt utan typ om jag har varit 

uppe och gjort mycket under dagen så kan det komma efter på 

kvällen” (IP1) 
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En informant talade om att hon läst att det var bra att hålla uppe konditionen vilket hon 

försökte göra genom hela graviditeten. Hon trodde även att hennes fysiska aktivitetsnivå 

sedan innan hjälpt henne fram till förlossningen. 

 

”… ville hålla upp lite av pulsen, när man är ute och går att man 

får upp de här flåset, jag hade läst att det var väldigt bra och 

nyttigt och jag hade ju så bra kondition sen innan så jag tror det 

satt i fram till förlossningen” (IP3) 

 

En informant upplevde att hon mådde bättre i kroppen av att jobba. 

 

”…jag mådde bättre av att jobba… kroppsmässigt” (IP4) 

 

En annan informant blev begränsad av foglossningen, vilket hindrade henne till att 

fortsätta springa på grund av smärta. Hon valde då att promenera vilket fungerade ända 

fram till förlossningen.  
 

”…på grund av foglossningen kunde jag inte springa för då 

kände jag att jag fick ont men jag gick ju ända fram tills jag 

födde” (IP5) 
 

6.4 Motivation 

Informanterna talade om motivationen till att komma igång efter förlossningen och 

målet att komma tillbaka till sin ”gamla kropp”. Informanterna talade endast om 

motivationen till träning/fysisk aktivitet efter att barnet har kommit och inte om 

motivationen till träning under graviditet.  

 

En informant beskrev graviditeten som att vara i ett ingenmansland och att motivationen 

till fysisk aktivitet är något som finns till efter förlossningen. Just nu är hon i själva 

graviditeten och att känslan av att kunna vila är någon som prioriteras före fysisk 

aktivitet.  
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“…känns lite som man är lite i ett ingenmansland och att man har 

motivation tills efter bebisen har kommit. Just nu är man ju liksom i 

det här. Jag skulle vilja träna mer men jag känner att jag inte lider 

av det alltså det är ganska skönt också att ha en anledning till och 

vila” (IP1) 

 

När två av informanterna beskrev deras motivation, talade de båda om att de gärna ville 

komma tillbaka till den kroppen som de hade innan. Synen på att kroppen en gång i 

tiden hade varit smal och fast var något som båda beskrev och som båda strävade efter 

att få tillbaka.  
 

” … man vill ju komma tillbaka till den kroppen man hade… 

väldigt utseendefixerat men jag skulle vilja att man är lite piggare 

och att kroppen ska fasta till sig” (IP4) 

 

”… man vill bli smalare eller att kroppen ska se någorlunda ut 

som den gjorde innan man var gravid absolut jag kan inte 

förneka att jag vill det” (IP5)   

 

En annan informant beskrev att hennes motivationen drevs av att sätta upp olika mål. 

Exempelvis att kunna komma i de kläder som hon kunde ha innan graviditeten. Sen 

nämnde hon också att hon skulle känna sig piggare och gladare men även viljan att bli 

starkare och snyggare.  
 

“Det som motiverar mig är att sätta upp mål. Så som exempel att 

komma i mina gamla kläder som jag hade innan graviditeten, att jag 

vet att det gör mig gott och så blir man piggare och gladare. Sen vill 

man väl bli lite snyggare och lite starkare”(IP6) 

 

Ytterligare en informant talade om att hennes motivation under graviditeten inte är 

särskilt stor, då hon upplever att hon ändå kommer gå upp i vikt. Samtidigt menar hon 

att det inte alltid behöver handla om att man ska gå ner i vikt. Hon tror att motivationen 

kommer bli större efter förlossningen för att komma tillbaka till sin gamla kropp.  
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” … motivationen just nu är inte så stor.. alltså det behöver ju inte 

alltid handla om att man ska gå ner i vikt men nu vet man att jag 

bara kommer bli större och då kanske jag får mer motivation efter 

för att komma tillbaka till sin gamla kropp och så”(IP7)  
  
6.5 Resultatsammanfattning 

De kategorier som analyserats fram är kunskap, fysisk aktivitet samt motivation. 

Kategorierna beskriver vad informanterna har delgett i intervjuerna. Kunskap beskriver 

att de råder en bristande kunskap om träning under graviditet. Rekommendationer 

beskriver att träningsrekommendationer uteblir hos mödrahälsovården och ges inte ut 

förens graviditetsbesvär uppstår. Fysisk aktivitet beskriver att det finns ett medvetet tänk 

angående fysisk aktivitet för att må bra. Motivation tydliggör att motivation till träning 

finns men de informanterna beskriver är motivation till träning efter graviditet. De talar 

om mål som att komma tillbaka till sin ”gamla kropp” och talar mer om 

utseendefixering än de hälsofördelar som kommer med träning.  
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att skapa djupare förståelse hur gravida och nyförlösta kvinnor 

upplever informationen/rekommendationerna om fysisk aktivitet, samt sin fysiska 

aktivitetsnivå i relation till sin graviditet. Resultatet visade att alla kvinnor som deltagit i 

studien upplevt samma bristande information gällande fysisk aktivitet. Alla har visat att 

de varit medvetna om att fysisk aktivitet kan gynna dem för att må bra. Alla beskriver 

också att det finns en motivation till fysisk aktivitet under graviditet men samtidigt 

upplever de en större motivation till att komma igång igen efter graviditeten. Ur 

resultatanalysen framkom fyra kategorier. Nedan följer en diskussion kring kategorierna 

som är kunskap, rekommendationer, fysisk aktivitet samt motivation.   

 

7.1.1 Kunskap  

7.1.1.1 Hur har det fått kunskaper om fysisk aktivitet under graviditet? 

En av informanterna talar om egna erfarenheter som gett henne en förståelse för de 

positiva fördelar som kommer med fysisk aktivitet. De andra informanterna berättar att 

de inte alls har mycket kunskap om fysisk aktivitet under graviditet. Några av dem visar 

en kännedom att man kan fortsätta träna likadant som innan. FYSS (2015) 

rekommenderar gravida att vara fysiskt aktiva 150 minuter per vecka. Informanterna 

berättade att de hade viss kunskap, men det var ingen som berättade att de känner till de 

rekommendationerna som finns. Kunskapen får anses vara liten hos alla informanter, 

vilket kan bidra till en minskad aktivitetsnivå under graviditet. Fridén, Nordgren och 

Åhlund (2012) menar att osäkerhet hos den gravida kan påverka den fysiska 

aktivitetsnivån.  
 

7.1.2 Rekommendationer 

7.1.2.1 Hur upplever gravida råd och rekommendationer från mödrahälsovården om 

fysisk aktivitet under graviditet?  

Informanterna talar om att information och rekommendationer från mödrahälsovården 

brister. En informant berättar att specifik information om övningar är önskvärt för att 

kunna förbereda kroppen inför förlossningen. De andra informanterna talar bland annat 

om att barnmorskorna stressar när kontroller utförs samt att rådgivning inte kommer 

förrän graviditetsbesvär uppstår. Fridén, Nordgren och Åhlund (2012) och Newton och 
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May (2017) menar att informationen från mödrahälsovården är bristfällig och att 

kvinnor sällan informeras om träning under graviditet eller hur den kan anpassas. 

Informanterna önskar mer information men de menar att den uteblir från 

mödrahälsovården. Det finns tydliga rekommendationer gällande fysisk aktivitet under 

graviditet, men de tillämpas inte. I mödrahälsovårdens hälsofrämjande arbete strävar de 

efter att uppnå mål såsom att främja kvinnors hälsa samt förlossningsförberedelser 

(Socialstyrelsen 2013, refererad i Hildorzon och Alfredsson 2014). Fysisk aktivitet 

anses gynna kvinnors hälsa och kan förebygga många graviditetsbesvär samt 

förlossningskomplikationer (FYSS 2015). Därför bör mödrahälsovården fokusera på 

fysisk aktivitet för att uppnå uppsatta mål.    

 

7.1.3 Fysisk aktivitet 

7.1.3.1 Vilken nivå hade kvinnorna på sin fysiska aktivitet under graviditet?  

Informanterna beskriver att de vet att fysisk aktivitet får dem att må bra men att de 

genom graviditeten känt en kroppslig begränsning. Den kroppsliga begränsningen har 

enligt informanterna gjort att den fysiska aktivitetsnivån har minskat. Vilket styrks av 

Fridén, Nordgren och Åhlund (2012) som menar att den gravida kvinnan sänker sin 

aktivitetsnivå i jämförelse med innan. Det har även visat att tredjedelen av alla gravida 

är inaktiva.  
  
7.1.4 Motivation 

7.1.4.1 Vad motiverar gravida kvinnor att vara fysiskt aktiva och påverkar graviditeten 

motivationen? 

Några av informanterna talar om målet att ta sig tillbaka till sin gamla kropp och att det 

finns en stor motivation till det. Två av informanterna menar att det är ett 

utseendefixerat mål, men de kan inte heller förnekar att de vill förändra kroppen. En 

informant upplever att hon bara blir större och eftersom hennes motivation brister ser 

hon inte någon anledning till att träna under graviditeten. En annan informant talar om 

att hon är i ett ingenmansland där hon åsidosatt träningen för att graviditet är en 

godkänd anledning till att vila. Det informanterna beskriver kan styrkas av Gaston och 

Prapavessis (2009) samt Prather, Spitznagle och Hunt (2012) som menar att 

aktivitetsnivån minskar under graviditeten på grund av olika hinder. Exempelvis brist på 

motivation, smärta i samband med rörelse eller att viktminskningen förflyttas till efter 

förlossningen. Om man ser till tidigare studier och vad informanterna beskriver syns en 
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tydlig koppling att graviditeten påverkar motivationen. Det som kan ses är att 

motivationen finns till efter graviditeten då många av informanterna vill komma tillbaka 

till sin gamla kropp. 

 

7.1.5 Sammankopplande teori    

I “The Mathematical Theory of Communication” beskriver Shannon och Weaver 

(1964) modeller som går att koppla samman med studiens resultat. De beskriver 

kommunikationen genom att det finns en sändare och en mottagare. Sändaren skickar 

budskapet och mottagaren tar emot. Det kan dock uppstå problem på vägen mellan 

sändaren och mottagaren, ett så kallat brus. För att exemplifiera detta från resultatet, 

upplever informanterna att mödrahälsovården inte ger information gällande fysisk 

aktivitet under graviditet. Det som kan vara problemet i det här fallet är att ett brus 

uppstår. Det som inte går att yttra sig om utifrån studien är om hur mödrahälsovården 

arbetar med att förmedla informationen om fysisk aktivitet under graviditet. Därför är 

det svårt att avgöra om det brister i kommunikationen eller om informationen uteblir 

från mödrahälsovården. I en annan modell beskriver de vikten av återkoppling från 

mottagaren till sändaren för att se om budskapet gått fram (Shannon & Weaver 1964). 

Det som kan vara problemet i det här fallet är att informanterna inte uppfattar den 

information som ges. Utifrån studiens resultat visar det att mödrahälsovården missar 

återkopplingen med mottagaren och därför vet de inte om budskapet har kommit fram 

eller inte. Risken med bruset är att det kan påverka motivationen. Om informationen är 

bristande från mödrahälsovården kan det resultera i sämre motivation hos den gravida. 

Men om barnmorskan säger att det är gynnsamt med fysisk aktivitet för både modern 

och barnet, kan det ge en ökad motivationen då modern känner ansvar för en annan 

individ. Informationen i det här fallet kan ses som en motivationsfaktor.  

 

7.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod/ansats användes för att kunna besvara studiens syfte. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att få svar på gravida kvinnors upplevda 

fysiska aktivitet, deras kunskap på ämnet samt den upplevda rådgivningen från 

mödrahälsovården. I en tidigare studie vi gjort inom samma ämne användes en 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Därför valdes en kvalitativ metod för att 

höra informanternas egna upplevelser därigenom få en djupare förståelse.  
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Respondenterna i studien har alla beskrivit snarlika upplevelser när det kommer till 

rådgivningen om fysisk aktivitet från mödrahälsovården. Trots liknande upplevelser kan 

inte generella slutsatser dras. Då studien endast innefattar sju informanter kan det ses 

som ett litet urval för att kunna uttala sig generellt. Man får utgå från att detta är en 

kvalitativ studie där syftet är att redogöra informanternas egna erfarenheter, och inte 

som i en kvantitativ metod där generella slutsatser kan dras.     

       

7.2.1 Urval 

Informanterna som deltog i studien var alla nyförlösta inom det senaste året, förutom 

två som fortfarande var gravida. Det som kan ha påverkat studien på olika sätt var att 

alla informanter var kända för författarna sedan innan, vilket kan ha påverkat 

deltagarnas utsagor. Exempelvis en informant som öppnade upp sig om sin svåra 

förlossning, det upplevdes som att hon kände sig trygg med författarna. Om 

informanten inte varit trygg med författarna kan denna information tillbaka hållits.     

 

7.2.2 Datainsamling 

Eftersom datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer gav det 

möjligheten att föra ett öppet samtal, beroende på intervjupersonens svar kunde 

relevanta följdfrågor ställas. Genom detta framkom en djupare förståelse för deras 

upplevelser som kunde kopplas samman med studiens syfte och frågeställningar. 

Antalet intervjuer var inte förutbestämt. Fem intervjuer genomfördes och där började 

materialet uppfattas som mättat men ytterligare två intervjuer genomfördes för att 

avgöra om materialet var mättat. När sista intervjun var gjord avslutades 

intervjuprocessen. Totalt gjordes sju intervjuer. Alla intervjuer liknade varandra och 

upplevelser om rådgivningen gällande fysisk aktivitet under graviditet var densamma 

för alla. Tre av intervjuerna skedde över facetime det berodde på att deltagarna inte 

befann sig på samma ort som författarna. Resterande fyra intervjuer gjordes på en plats 

som informanterna valde själva. Alla informanter valde sina egna hem som 

intervjuplats. Detta kan ha påverkat intervjuerna positivt eftersom miljön var trygg för 

informanten. Detta tillvägagångssätt fungerade alldeles utmärkt då intervjuerna flöt på 

perfekt vilket kan ha och göra med att varje intervjuperson var hemma hos sig själva.  
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7.2.3 Etik 

Utifrån de etiska ställningstaganden som gjorts under studiens gång fick deltagarna 

upprepade gånger information. Vilket i detta sammanhang varit bra eftersom intervjuer 

genomfördes och personlig information delgavs till författarna. Före intervjuerna 

skickades även ett informationsbrev ut till varje informant. Så redan från start hade 

informanterna information om det etiska ställningstagandet. Alla informanter godkände 

sitt deltagande i studien och inga etiska problem uppstod. 
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8 Slutsats  
Fördelarna med att vara fysiskt aktiv kan öka motivationen som resulterar i att gravida 

kvinnors aktivitetsnivå ökar. Därför anser vi att information och rådgivning gällande 

fysisk aktivitet under graviditet är viktigt. Okunskapen kan göra att kvinnorna inte ser 

de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Frågan är då om en utökad 

kunskap gällande fysisk aktivitet skulle påverka motivationen positivt. En höjd 

motivation skulle kunna bidra till en ökad aktivitetsnivå under graviditet.  

 

9 Framtida forskning  
För framtida forskning på ämnet skulle det vara intressant att intervjua barnmorskor för 

att se om det finns någon koppling till vad informanterna i den här studien har delgett. 

Dels vad arbetsuppgifterna innehåller och vad de fokuserar på samt hur deras kunskap 

ser ut gällande rekommendationerna om fysisk aktivitet under graviditet. Någon som 

bör tas i åtanke är att en strategi bör arbetas fram för att utveckla det som finns idag för 

att kunna fylla igen de kunskapsluckor som finns. Det visar att vi idrottsvetare samt 

andra verksamma inom samma område har en viktig roll när det kommer till det 

hälsofrämjande arbetet. Vilket kan ses som en tillgång för bland annat sjukvården.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide gravida och nyförlösta 

 
Tema 1: Graviditet 
Första graviditeten?  
Hur långt gången är du i graviditeten? (Hur länge sen var du gravid?)  
Hur har du mått under graviditeten?  
  
Tema 2: Fysisk aktivitet  
Hur definierar du fysisk aktivitet?  
Hur upplever du din aktivitetsnivå nu? (före/efter).  
Vilken slags fysisk aktivitet?  
Hur upplever du att din aktivitetsnivå blivit under graviditeten? (Följdfråga: ändrades 
inställning? stöttning?).  
 
Hur ser din kunskap ut gällande fysisk aktivitet under graviditet? 
Vad anser du om information kring fysisk aktivitet under graviditet från 
mvc/barnmorska?  
Upplever du några hinder till fysisk aktivitet?  
Hur upplevde du förlossningen? (jobbig, lätt, ansträngande, kondition) 
 
Tema 3: Motivation 
Beskriv vad motivation är för dig?  
Vad motiverar dig till att vara fysiskt aktiv?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Innehållsanalys 
 
Meningsbärandeenhet 
- citat 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Varför ska man 
träna när man är 
gravid? Det förstår ju 
en annan som har 
tränat, alla positiva 
saker som det kan ge” 
(IP2)  
 

”Varför ska 
man träna när 
man är 
gravid? Det 
förstår ju en 
annan som 
har tränat, 
alla positiva 
saker som det 
kan ge” (IP2)  
 

Positiva 
effekter 

förstår en 
annan som 
tränat sen 

innan  
 

Erfarenhet av 
träning 

Kunskap 

”de berättade när jag 
var gravid att det kan 
vara bra att röra på 
sig promenera lite o 
så men alltså inget 
annat så det har nog 
varit ganska tyst om 
det skulle jag säga” 
(IP4) 
 

”… det har 
nog varit 
ganska tyst 
om träning 
skulle jag 
säga” (IP4) 
 

Tyst om 
träning  

 

Att inte få någon 
information 

Rekommendationer 

”det är ingen som 
liksom säger och 
främjar det känner 
jag eller så det är 
ingen som säger att 
om man inte tränat 
innan till exempel 
men börja med att 
styrketräna nu alltså 
det är ingen som 
säger så. sen fick jag 
ju övningar för 
foglossningen men 
inte för just träning 
generellt sätt alltså 
det kom ju när jag 
fick problem” (IP5). 

”…Jag fick 
övningar för 
foglossningen 
men inte för 
just träning 
generellt. Det 
kom ju när 
jag fick 
problem” 
(IP5). 
 

Fick 
övningar 

när 
problemen 
kom och 

det var för 
foglossning 
 

Råd vid 
graviditetsbesvär 

Råd/rekommendationer 

 

 


