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Sammanfattning 
 

Det är barnmorskans uppgift att upplysa den blivande mamman om hur hon utifrån ett 

hälsoperspektiv bör äta och motionera. Således är barnmorskans kunskap och uppfattningar 

om träning under graviditet oerhört viktig eftersom dessa faktorer i vissa situationer kan vara 

avgörande för gravida kvinnors hälsa. Syftet med studien är således att undersöka 

barnmorskors träningsrekommendationer som de ger den gravida kvinnan, samt deras 

uppfattningar och kunskap om träning under graviditet.	

För att besvara studiens syfte skickades enkäter ut till barnmorskor i södra och mellersta 

Sverige. 48 enkäter besvarades och analyserades för att identifiera hur faktorer som primär 

arbetsuppgift, högsta examen, ålder och arbetslängd påverkar skillnader i uppfattningar och 

kunskap om träning under graviditet. Resultatet visar att de barnmorskor som skattar sin 

kunskap högst är grupper som utgörs av barnmorskor som arbetar på en mödravårdscentral, 

de äldre barnmorskorna, de med en kandidatexamen, och de som har arbetat en längre tid 

inom sitt yrke. Trots att ett flertal respondenter i studien skattat sin kunskap som hög visar 

resultatet att kunskapen om fysisk aktivitet under graviditet, utifrån FYSS rekommendationer, 

är bristfällig hos samtliga barnmorskor. Därav dras slutsatsen att det finns ett behov av mer 

kunskap hos barnmorskorna inom området.  

 

Nyckelord 
Barnmorskor, fysisk aktivitet, graviditet & kunskap.  
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1 Syfte & Frågeställningar 
1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka barnmorskors träningsrekommendationer som de ger den 

gravida kvinnan, samt deras uppfattningar och kunskap om träning under graviditet.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Ger barnmorskorna träningsrekommendationer och i så fall vilka, samt anses det finnas 

svårigheter med att ge träningsrekommendationer?	

2. Vilka uppfattningar har barnmorskorna om träning under graviditet?	

3. Hur god är barnmorskornas kunskap om träning under graviditet baserat på FYSS 

rekommendationer för fysisk aktivitet hos gravida?	

2 Bakgrund 
Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den 

energiförbrukningen vi har i vila (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2016). En fysisk aktiv 

livsstil har många fördelar för människans hälsa och minskar risken för att drabbas av till 

exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt, diabetes och övervikt (Pellmer, Wramner & Wramner 

2012). 	

Det är hälso- och sjukvården som har i uppdrag att informera människor om vikten av en 

fysiskt aktiv livsstil och en grupp som prioriteras högt är gravida kvinnor. Möjligheten till 

hälsosamtal med gravida kvinnor är stor eftersom majoriteten av blivande eller nyblivna 

föräldrar besöker mödrahälsovården. Det är barnmorskans uppgift att upplysa den blivande 

mamman om hur hon utifrån ett hälsoperspektiv bör äta och motionera (Josefsson, Haakstad 

& Bö 2016). Därav har barnmorskan en betydande roll för gravida kvinnors hälsa.  

De gynnande effekter som fysisk aktivitet ger den gravida är desamma som för övriga vuxna. 

Fysisk aktivitet kan bland annat bidra till en minskad upplevd trötthet och minska upphov till 

åderbråck och ländryggsbesvär. Det har även visats att kvinnor som regelbundet är fysisk 
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aktiva skattar sin hälsa bättre och upplever stress, ångest och depression i mindre utsträckning 

än vad fysiskt inaktiva kvinnor gör (Josefsson et al. 2016). Vältränade kvinnor har även en 

större benägenhet att anpassa sig efter de kroppsliga förändringar som sker under en graviditet 

och får färre komplikationer än de kvinnor som har dålig fysisk form (Josefsson et al. 2016). 

Dessutom har fysisk aktivitet i kombination med ett minskat kaloriintag visat sig fungera som 

en strategi för att förebygga och i viss mån behandla övervikt (Josefsson et al. 2016). Hos 

överviktiga gravida kvinnor kan regelbunden fysisk aktivitet bidra till förbättrade 

blodsockernivåer och därigenom motverka utvecklingen av graviditetsdiabetes (Lindgren, 

Christensson & Dykes 2016). 	

2.1 Barnmorskor 
 

Barnmorskans arbetsuppgifter handlar framförallt om att ge stöd och råd, samt ta hand om 

kvinnan under och efter en graviditet och förlossning. Barnmorskan ska även ge vård till det 

nyfödda barnet och vid frånvaro av läkare under en förlossning är det barnmorskans uppgift 

att genomföra födseln. Barnmorskan arbetar för att en normal födsel ska kunna genomföras 

och ska under en förlossning kunna upptäcka komplikationer och vid behov ge lämplig 

medicinsk vård och akutvård till kvinnan eller barnet. Barnmorskan har ytterligare uppgifter 

som innebär att informera om hälsa, med syfte att framförallt tillföra bättre levnadsvanor hos 

den gravida kvinnan. Arbetet innebär att ge råd och information om förberedelser inför 

föräldraskap, kvinnans hälsa, samt vård av barn (Marshall & Raynor 2014). 	

Barnmorskans utbildning omfattar kurser inom flera olika områden, bland annat 

Förlossningskonst och Kvinno- och familjehälsa. När barnmorskan slutfört sin utbildning ska 

hen med säkerhet kunna utöva de arbetsuppgifter som nämnts ovan (Högskoleverket 1996). 

Enligt Högskoleverket ska barnmorskestudenten bland annat förvärvat kännedom om 

förhållanden i samhället som påverkar människans hälsa samt kunna initiera och delta i 

hälsofrämjande och förebyggande arbete för att erhålla en barnmorskeexamen 

(Högskoleverket 1996). Kurser som omfattar hälsofrämjande och förebyggande arbete 

återfinns i flera barnmorskeutbildningar runt om i landet med benämning Kvinno- och 

Familjehälsa I & II. I dessa kurser ingår det bland annat att den blivande barnmorskan ska 

kunna ge råd till den gravida kvinnan om hur hon lever ett hälsosamt liv, där fysisk aktivitet 

är en viktig del av rådgivningen (Linnéuniversitetet 2018; Högskolan i Skövde 2016; 

Högskolan i Borås 2015). I litteraturen som ingår i dessa kurser lyfts det återigen fram att 
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barnmorskor har en viktig roll i att stimulera den gravida kvinnan till fysisk aktivitet genom 

att lyfta frågan och ge tillräcklig rådgivning (Lindgren, Christensson & Dykes 2016). 	

Efter slutförd barnmorskeutbildning har barnmorskan möjlighet att arbeta inom flera olika 

områden som bland annat; vård under graviditet, vård i samband med förlossning, 

familjeplanering och vård vid gynekologiska hälsoproblem (Högskoleverket 1996; 

Linnéuniversitetet 2018; Högskolan i Skövde 2016; Högskolan i Borås 2015). Med det sagt 

kan en barnmorska med samma utbildning arbeta inom olika områden med vilt skilda 

arbetsuppgifter. Kunskapen kommer dock att skilja sig mycket beroende på vilken 

arbetsuppgifter som är barnmorskans primära, eftersom barnmorskan kommer att utveckla sin 

kompetens inom sitt specifika område. 	

 

2.2 Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet under graviditet 
 

Fysisk aktivitet omfattar en mängd olika fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk 

träning, idrott och trädgårdsarbete, transport i vardagslivet i form av exempelvis cykling och 

promenader, samt aktivitet i hemmet eller på arbetsplatsen. De tre punkter som FYSS (2017) 

förespråkar beträffande rekommenderad dos av fysisk aktivitet för gravida är följande; 	

1. Aerob fysisk aktivitet rekommenderas i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. 

Intensiteten bör vara måttlig. För den som redan tidigare är fysiskt aktiv kan intensiteten vara 

högre. Valet av aktiviteter ska göras så att de innebär en minimal risk för fall och fosterskada. 

Aktiviteten bör spridas på̊ minst 3 av veckans dagar. 	

2. Som tillägg till styrketräning av bäckenbottenmuskulaturen bör muskelstärkande fysisk 

aktivitet utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. 	

3. Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med 

någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har 

stillasittande arbete eller sitter mycket på̊ fritiden (Josefsson et al. 2016).	

Varje kvinna är unik och därför krävs en individuell bedömning för typ och dos av fysisk 

aktivitet utifrån kvinnans aktuella prestationsstatus. Ett rimligt mål som kvinnor under en 

graviditet bör eftersträva är att bibehålla sin kondition snarare än att sikta efter 

topprestationer. De kvinnor som innan graviditeten har tränat på en hög intensitetsnivå bör 

kunna fortsätta göra det även under graviditeten. Däremot är det viktigt att vara medveten om 
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att en försämrad prestationsförmåga är att förvänta i takt med att graviditeten fortskrider. 

Gravida som inte varit fysiskt aktiva innan graviditeten bör starta successivt med kortare 

träningspass tre gånger i veckan, för att sedan öka mängden träning till den rekommenderade 

dosen. Muskelstärkande fysisk aktivitet under graviditeten bör fokusera på rygg- och 

magmuskler samt bäckenbottenmuskler, men även träning av de nedre och övre 

extremiteterna kan med fördel läggas in i ett träningsprogram. Någon specifik 

rörlighetsträning är inte nödvändig utan den stretching som genomförs ska syfta till att 

upprätthålla en normal ledrörlighet (Josefsson et al. 2016). 	

Alla aktiviteter som innehåller rytmiskt och dynamiskt arbete med stora muskelgrupper 

rekommenderas, exempelvis promenader, jogging, cykling, dans och olika typer av 

gruppträning. Simning och vattengymnastik är avlastade aktiviteter som är särskilt lämpliga 

som ett komplement till övrig träning, samt för de kvinnor som lider av bäcken- och 

ryggproblem. Eftersom hjärtfrekvensen är högre under en graviditet är inte pulsnivån ett 

optimalt sätt att mäta intensiteten under ett träningspass. För att bedöma intensiteten under 

träning rekommenderas därför ett talk test eller Borgs RPE-skala. Ett talk test mäter huruvida 

två människor klarar av att konversera med varandra under ett träningspass. Konversationen i 

sin tur kan ses som en indikation på att träningspasset utförs på en måttlig intensitet. Borgs 

skala mäter den subjektiva ansträngningen som upplevs under ett träningspass. På en skala 

mellan 6 (extremt lätt) till 20 (maximalt ansträngande) brukar den rekommenderade nivån 

under graviditet anges till 12–14 på Borgskalan, det vill säga måttlig intensitet (Josefsson et 

al. 2016). 	

Kvinnan bör undvika styrketräning med så höga belastningar att krystningsreflex uppstår 

eftersom en sådan reaktionen ger upphov till ett ökat blodtryck och belastning på den gravida 

kvinnans bäckenbottenmuskulatur. Vid styrketräning finns det även en risk för så kallad vena 

cava-kompression, det vill säga att det venösa återflödet till hjärtat hindras av den växande 

livmodern, vilket kan leda till en minskad slagvolym och blodtrycksfall. Styrkeövningar som 

utförs i ryggläge bör därför undvikas efter den 16:e graviditetsveckan. När kvinnan är i 4-6:e 

månaden genom sin graviditet bör hon undvika kontaktsporter och aktiviteter med stor risk för 

fall, exempelvis ridning och utförsåkning, eftersom balansen hos kvinnan är försämrad och 

det finns en risk för att fostret skadas vid ett eventuellt fall (Josefsson et al. 2016).	

Uppdateringar av FYSS har skett som innebär skillnader mellan FYSS utgåva 2008 och FYSS 

utgåva 2017 beträffande rekommendationerna av fysisk aktivitet. Rekommendationerna från 

år 2008 som innebar 30 minuter fysisk aktivitet dagligen (Josefsson & Bö 2008) ändrades år 
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2017 till rekommendationer som förespråkar 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på minst 

måttlig intensitet (Josefsson et al. 2016). 	

2.3 Tidigare forskning 
 

Den forskning som gjorts inom området; sjukvårdspersonals träningsrådgivning till gravida, 

är begränsad i det avseende att det endast har genomförts ett fåtal studier inom fältet. Däremot 

visar de få studier som gjorts inom området på liknande resultat. I två olika studier vars syfte 

var att undersöka träningsrekommendationer till gravida, samt sjukhuspersonalens kunskaper 

och uppfattningar om träning under graviditet, visade resultatet att majoriteten av studiernas 

urval ansåg träning under graviditet vara gynnsamt. Däremot var det endast ett fåtal av 

deltagarna som var medvetna om de allmänna rekommendationerna för träning under 

graviditet (Bauer, Broman och Pivarnik 2010; Watson, Oddie och Constantinou 2015). I 

studien av Bauer et al. (2010) var det 93 individer som deltog och av dessa så var det 99% 

som ansåg det vara gynnsamt med träning under graviditeten. Däremot var det endast 46% av 

deltagarna som var medvetna om de allmänna rekommendationerna för träning under 

graviditet. I den studie som genomfördes av Watson et al. (2015) var det totalt 96 deltagare 

varav 98% av dessa ansåg träning under graviditet vara gynnsamt, men endast 17% kände till 

de allmänna rekommendationerna om träning under graviditet.  

I flera studier har det visat sig att det saknas kunskap hos gravida kvinnor om de 

rekommendationer som råder beträffande träning och hälsa under en graviditet (Shub et al. 

2013; Clarke & Gross 2004). I studien av Shub et al. (2013) vars syfte var att undersöka 

gravida kvinnors kunskap om viktökning under graviditet visade resultatet att nästan hälften 

av de 364 individer som deltog i studien hade en relativt dålig kunskap beträffande vad som 

kan klassificeras som en “normal” viktökning under graviditeten. Resultatet visar även att mer 

än en tredjedel av deltagarna saknade kunskap om den kost som rekommenderas under en 

graviditet. I studien av Clarke och Gross (2004) lät de undersöka gravida kvinnors beteende 

och uppfattningar om, samt informationskällor till fysisk aktivitet under graviditet. Resultatet 

av studien visar bland annat att mängden fysisk aktivitet minskade i samband med 

graviditeten hos majoriteten av de deltagare som varit fysiskt aktiva innan sin graviditet. 

Förändringen i de gravida kvinnornas fysiska aktivitetsmönster berodde på att det fanns en 

rådande uppfattning bland kvinnorna om att fysisk aktivitet kunde utgöra en ökad risk för fall 

eller skador på musklerna som därigenom kunde påverka det ofödda barnet negativt. 
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Utifrån de studier som presenterats står det klart att gravida kvinnor behöver bli mer 

informerade om träning under graviditet, något som barnmorskan delvis bör ansvara för, då 

det ingår i dennes arbetsuppgifter att ge stöd och råd som rör kvinnans hälsa (Marshall & 

Raynor 2014). Studierna visar även att sjukvårdspersonalen anser det vara gynnsamt med 

träning under graviditet, men kunskap om rekommendationerna för fysisk aktivitet saknas. 

Således väcker detta funderingar om de gravida kvinnorna får korrekta rekommendationer om 

träning eller om de får felaktiga råd. 

3 Metod 
3.1 Enkätkonstruktion 
 

Enkäten som använts i denna studie har sin utgångspunkt i den enkät som tidigare använts i 

studien av Bauer et. al (2010). De frågor som utifrån studiens syfte ansågs vara relevanta 

översattes och extraherades till enkäten, medan de som var irrelevanta exkluderades. Några av 

frågorna omformulerades för att passa in med de rekommendationer och råd som gäller i 

Sverige idag enligt FYSS 2017. Därefter lades ytterligare frågor till, som ansågs vara 

relevanta för att kunna besvara studiens frågeställningar. Enkäten är uppdelad i tre kategorier 

med totalt 25 frågor, där kategori A handlar om biografi, kategori B handlar om 

barnmorskornas uppfattningar om träning under graviditet och kategori C handlar om de 

träningsrekommendationer som barnmorskorna ger till de gravida kvinnorna. Frågorna 

besvaras delvis med fri text och delvis med olika svarsalternativ som kunde ringas in av 

respondenterna. Innan enkäten skickades ut till samtliga deltagare genomgick enkäten en 

granskning och testades av fyra sjuksköterskor som gav sitt utlåtande kring enkäten och 

därefter korrigerades en del av innehållet. Därefter ansågs enkäten vara fullgod och skickades 

ut till respondenterna. Enkäten bifogas som Bilaga 8.2.   

3.2 Urval 
 

Urvalet i studien består av 48 barnmorskor från mellersta och södra Sverige. Samtliga 

deltagare var vid tillfället verksamma på antingen en mödravårdscentral eller på en 

förlossningsavdelning. Urvalet är ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att valet av objekt 

har baserats på deras relevans för att tillgodose syftet i denna studie (Denscombe 2014). 

Barnmorskorna ansågs vara relevanta för forskningsprojektet i den bemärkelse att de besitter 

kunskap och erfarenheter inom området.  
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3.3 Datainsamling 
 

Kontakt etablerades med potentiella deltagare via email, där samtliga barnmorskor blev 

informerade och tillfrågade om de ville delta i studien. Enkäten skickades ut via Google 

Forms till de barnmorskor som gett sitt medgivande till att delta. 56 enkäter skickades ut och 

respondenterna hade två veckor på sig att besvara den. När svarstiden sedan var över hade 48 

enkäter besvarats och utifrån dessa genomfördes analyserna. Innan enkäten fylldes i fick 

samtliga deltagare ta del av ett informationsbrev som redogjorde för vilka vi är, studiens syfte, 

samt att det var helt frivilligt att delta i studien.  

3.4 Dataanalys 

3.4.1 Kvantitativ dataanalys 
 

Data var ej normalfördelad (p=0,001, Shapiro-Wilk), vilket innebar att endast icke-

parametriska tester genomfördes i analyserna. Pearson Chi-2 test har genomförts för att 

identifiera om skillnader i uppfattningar och kunskap är beroende av primär arbetsuppgift och 

högsta examen. De primära arbetsuppgifterna innebar mödrahälsovård och förlossningsvård, 

som utgjorde två grupper i analysen. Även högsta examen bestod av två kategorier i analysen, 

kandidatexamen och magisterexamen. Även Spearmans Correlation test har genomförts för att 

undersöka om det fanns några samband mellan barnmorskornas ålder eller hur länge de 

arbetat och deras kunskap och uppfattningar. Data analyserades i SPSS Statistics 24. 

3.4.2 Kvalitativ dataanalys 
 

Den kvalitativa datan i enkäten, det vill säga de frågor som besvarades med fritext, samlades 

in och överfördes till programmet Microsoft Word 2018, i syfte att få en bättre översikt. För 

att analysera de fördelar och nackdelar respondenterna ansåg att det fanns med träning under 

graviditet genomfördes en kvalitativ analys där olika teman identifierades. Samma 

tillvägagångssätt användes för att analysera de träningsrekommendationer respondenterna ger 

till gravida kvinnor, samt för att analysera den eventuella problematiken respondenterna 

upplevde i samband med att ge träningsrekommendationer. Teman valdes utifrån förekomsten 

av svar, det vill säga att en stor förekomst av ett visst svar skapade ett tema medan svar som 

förekom i liten utsträckning exkluderades från studien.  
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3.5 Etik 
 

I studien har Vetenskapsrådets (2017) fyra krav om etik beaktats. Kraven benämns som; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

arbeta efter informationskravet fick samtliga deltagare i studien ta del av varsitt 

informationsbrev som fanns som ett försättsblad på varje enkät. I informationsbrevet 

informerades deltagarna om att medverkan i studien är frivilligt, samt att de kan välja att 

avbryta sin medverkan när som helst under tiden som de fyller i enkäten. De blev även 

informerade om studiens syfte. Samtyckeskravet uppfylldes i samband med att enkäten 

lämnades in. För att kunna uppfylla konfidentialitetskravet har det insamlade materialet 

förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av informationen och för att inte riskera att 

någon utav deltagarna ska kunna identifieras i studien har personutlämnande uppgifter 

exkluderats. Studien kommer enbart att användas till forskningsändamål då avsikten med 

studien är att bidra med mer kunskap och forskning inom området. Därmed är 

vetenskapsrådets fjärde krav, nyttjandekravet, uppfyllt i studien.  

4 Resultat 
4.1 Populationen 
 

Via vårt etablerade kontaktnät inom vården kunde vi komma i kontakt med potentiella 

deltagare till studien direkt via mail till respektive barnmorska, med förfrågan om de ville 

delta i studien. Mail skickades även ut till tio mödravårdscentraler runt om i Sverige, varav 

två av dessa deltog i studien. Totalt var det 56 enkäter som skickades ut till de potentiella 

deltagarna och av dessa var det 48 barnmorskor som besvarade enkäten, vilket innebar ett 

externt bortfall på åtta personer. 

Populationen i studien bestod av 48 barnmorskor varav 47 kvinnor och en man. Av dessa 

barnmorskor arbetade 32 på en mödravårdscentral där deras primära arbetsuppgift var att 

rådgiva kvinnan under graviditeten. De resterande 16 barnmorskorna arbetade på en 

förlossningsavdelning där deras primära arbetsuppgift var att vägleda kvinnan genom 

förlossningen. 23 av barnmorskorna hade en kandidatexamen som högsta examen och 25 hade 

en magisterexamen som högsta examen. Åldersspannet på populationen var mellan 31 år och 

67 år. Populationen redovisas nedan i tabell 1 och 2.  
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För att kunna föra vidare analyser och diskussioner kring vilka faktorer som påverkar 

barnmorskornas uppfattningar och kunskap undersöktes det om ålder och arbetslängd 

korrelerar med varandra. Det visade sig finnas ett samband mellan dessa två faktorer 

(p<0,001), med en korrelationskoefficient på 0,558 vilket gav en förklaringsgrad på 0,587. 

Detta betyder i sin tur att i 58,7% av fallen så stämmer ålder överens med hur länge 

barnmorskan har arbetat inom yrket. Däremot fanns det ingen korrelation mellan vilken 

examen barnmorskorna hade och vilken deras primära arbetsuppgift var (p=0,32).  

Tabell 1: Populationens fördelning av primär arbetsuppgift och högsta examen 

 Mödravårdscentral 
(Antal) 

Förlossningen 
(Antal) 

Total 
(Antal) 

Primär arbetsuppgift 
 

32 16 48 

    
 Kandidatexamen 

(Antal) 
Magisterexamen 

(Antal) 
Total 

(Antal) 

Högsta examen 23 25 48 

 

Tabell 2: Populationens ålder och arbetslängd 

 Min 
 

Max Spann 

Ålder (År) 
 

31 67 36 

Arbetslängd (År) 
 

3 41 38 

 

 

4.2 Ger barnmorskorna träningsrekommendationer och i så fall vilka, samt anses det 
finnas svårigheter med att ge träningsrekommendationer? 

4.2.1 Ger barnmorskorna träningsrekommendationer? 
 

Av de 48 respondenter som deltog i studien var det 38 som gav träningsrekommendationer till 

de gravida och 10 som inte gjorde det. Vare sig barnmorskorna hade en kandidatexamen eller 

magisterexamen visade sig inte ha någon inverkan på huruvida de gav 

träningsrekommendationer eller inte (p=0,57). Däremot visade resultatet på en signifikant 

skillnad på huruvida barnmorskorna gav träningsrekommendationer eller inte beroende på 

deras primära arbetsuppgift. Det som går att se är att de som arbetar på en mödravårdscentral i 

större utsträckning ger träningsrekommendationer till de gravida än personalen på 
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förlossningsavdelningen (p<0,001). Det visade sig inte finnas någon korrelation med ålder 

(p=0,69) och inte heller med arbetslängd (p=0,50 	

Av de 38 respondenter som gav träningsrekommendationer visade ett Pearson chi-2 test att de 

barnmorskor som arbetade på en mödravårdscentral i större utsträckning erhöll information 

om den gravida kvinnans tidigare relation till träning än personalen som arbetar på 

förlossningsavdelningar (p<0,001). Dessutom framgick det att de barnmorskor med en 

kandidatexamen som gav träningsrekommendationer i större utsträckning erhöll information 

om kvinnans tidigare relation till träning än de med magisterexamen (p=0,02). Däremot fanns 

det ingen korrelation fanns mellan ålder (p=0,21) eller hur länge barnmorskorna arbetat 

(p=0,06) och hur ofta de erhöll denna information. 	

Av de 38 respondenter som gav träningsrekommendationer visade det sig att personalen på 

mödravårdscentraler oftare ger gravida kvinnor skräddarsydda träningsrekommendationer än 

personalen på förlossningsavdelningar (p=0,01). Däremot hade barnmorskornas examen ingen 

märkbar påverkan på huruvida de gav skräddarsydda rekommendationer eller inte (p=0,11). 

Det fanns korrelationer mellan både ålder (p=0,004) samt hur länge barnmorskorna arbetat 

inom yrket (p=0,02) och hur ofta de gav skräddarsydda träningsrekommendationer till de 

gravida. Resultatet visade att ju yngre barnmorskorna var desto mer sällan gav de 

skräddarsydda rekommendationer och ju kortare tid de arbetat som barnmorska desto mer 

sällan gav de dessa rekommendationer, med respektive förklaringsgrader på 0,242 och 0,226. 	

4.2.2 Vilka träningsrekommendationer ges? 
 

Vad beträffar de träningsrekommendationer som barnmorskorna ger till de gravida kvinnorna 

kunde fem teman urskiljas bland respondenternas svar. Dessa teman benämns som; 

promenader, aktiviteter utan påfrestning av stötar, gruppträning, styrketräning och krav- och 

ångestlös träning. Första temat innebar barnmorskors rekommendationer om promenader till 

gravida kvinnor. Promenader beskrivs av ett flertal respondenter utgöra en utav de mest 

förekommande aktiviteter som de rekommenderar gravida kvinnor att göra. Det andra temat 

handlar om aktiviteter som sker utan att kroppen påfrestas av stötar. Cykling, simning och 

vattengympa är exempel på aktiviteter av sådan karaktär som barnmorskorna rekommenderar 

de gravida kvinnorna att utföra. Det tredje temat som gick att identifiera bland 

respondenternas svar innebar rekommendationer om gruppträning i form av till exempel dans, 

gympa och yoga, som ett flertal barnmorskor angav att de brukade rekommendera de gravida 

att göra. 	
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Det fjärde temat handlar om styrketräning, en aktivitet som ett flertal barnmorskor angav att 

de brukar rekommendera de gravida kvinnorna att utföra. De rekommendationer som 

barnmorskorna ger till de gravida kvinnorna som berör området styrketräning beskrivs 

framförallt utgöras av muskelstärkande helkroppsövningar, men även övningar mer specifikt 

inriktade på att stärka bäckenbottenmuskulaturen och bålstabiliteten hos den gravida kvinnan. 

Att träning ska vara roligt och kännas bra är ytterligare råd som barnmorskorna anser vara 

värdefulla att förmedla till den gravida kvinnan. Så länge träningen känns bra menar ett flertal 

barnmorskor att de brukar rekommendera den gravida kvinnan att fortsätta med den träning 

som hon ägnade sig åt innan graviditeten. Att den gravida kvinnan upplever ett intresse för sin 

träning och att träningen blir av är exempel på några av de råd barnmorskorna beskriver att de 

brukar ge till den blivande mamman. Citatet nedan är ett uttalande från en utav studiens 

respondenter som beskriver betydelsen av att träningen ska kännas rolig.  

“... Vi vill gärna att kvinnan fortsätter träna sådant som hon gillar! Viktigast att 

hitta något man tycker är kul och vill fortsätta med - gymträning, jympa eller 

simning spelar ingen roll…” 	

Den träning som barnmorskorna angav att de brukar avråda gravida kvinnor från att göra går 

att kategorisera i fyra olika teman. Första temat handlar om träning med risk för slag mot 

magen i form av till exempel bollsport eller kampsport. Andra temat innebär träning som 

innehåller många “hopp och studs-  moment”, vilket barnmorskorna avråder från med 

anledning av de påfrestande stötar som den gravida kvinnans bäckenbottenmuskulatur utsätts 

för. Det fjärde temat handlar om tung styrketräning, en aktivitet som ett flertal barnmorskor 

angav att de brukar avråda de gravida kvinnorna från att utföra. Förklaringen till att de 

avråder styrketräning med tung belastning är att aktiviteten kan ge upphov till ett för stort 

buktryck hos den gravida kvinnan. Dessutom förklarar barnmorskorna i enkäten att 

magmuskulaturen förändras under en graviditet och därför bör träning av den raka 

bukmuskulaturen undvikas i takt med att den gravida kvinnans mage växer. Det sista temat 

utgörs av de rekommendationer som ett flertal barnmorskor angav att de brukar ge den 

gravida kvinnan, nämligen att undvika träning som gör ont, upplevs som obehaglig, orsakar 

besvär eller framkallar ångestkänslor eller tvångstankar. 	

4.2.3 Svårigheter med att ge träningsrekommendationer 
 

Av 48 deltagare var det 7 som upplevde att det fanns svårigheter med att ge 

träningsrekommendationer till gravida. Barnmorskorna redogjorde i enkäten för två 
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problematiska situationer som de upplevde i samband med att ge träningsrekommendationer 

till gravida kvinnor. De beskrev framförallt att de upplevde en osäkerhet med att ge 

träningsrekommendationer till de gravida på grund av att de ansåg sig själva ha en bristande 

kunskap inom området. I citatet nedan redogör en av respondenterna för den bristande 

kunskap hen upplever i samband med att ge träningsprogram till gravida kvinnor.	

“Jag har för lite kunskap för att kunna ge riktade träningsprogram till gravida, 

generell hälsofrämjande fysisk aktivitet känner jag mig trygg med att 

rekommendera.”	

En annan situation som barnmorskorna upplevde vara problematisk i samband med att ge 

träningsrekommendationer till gravida, var när de gravida kvinnorna led av smärta i samband 

med träning. Denna smärta yttrade sig vanligtvis i form av bäckenbotten- eller ryggsmärta. 

Barnmorskorna fann det som problematiskt eftersom kvinnor med en sådan smärta inte klarar 

av att träna överhuvudtaget.	

4.3 Vilka uppfattningar har barnmorskor om träning under graviditet? 

4.3.1 Populationens uppfattningar 
 

I tabell 2 redovisas hela populationens uppfattningar om de åtta påståenden som fanns med i 

enkäten.  

Tabell 3: Populationens uppfattningar 

Påstående Instämmer 
(Antal) 

Instämmer Delvis 
(Antal) 

Instämmer inte 
(Antal) 

1. Träning under graviditet är gynnsamt 47 1 0 

2. Högintensiv träning under graviditet är gynnsamt 16 24 8 

3. Under träning, bör inte den gravida kvinnans puls 
gå över 140 slag per minut 

13 25 10 

4. Att ge kvinnan råd om träning under graviditet är 
en viktig del av vården 

44 3 1 

5. En tidigare fysiskt inaktiv kvinna, som har en 
okomplicerad graviditet, bör påbörja ett 

träningsprogram under graviditeten 

27 14 7 

6. Gravida kvinnor som är ständigt fysiskt aktiva 
innan graviditeten, bör uppmuntras till att fortsätta 

med ett träningsprogram under graviditeten 

39 7 2 
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7. Gravida kvinnor bör delta i ett 
styrketräningsprogram under graviditeten 

14 25 9 

8. Skador på fostret kan uppstå som en effekt av 
träning under graviditet 

1 9 38 

 

4.3.2 Skillnader i uppfattningar beroende på primär arbetsuppgift, högsta examen, 
ålder och hur länge man arbetat som barnmorska.  

 

Under femte påståendet kunde en signifikant skillnad identifieras, då de barnmorskor som 

arbetade på en mödravårdscentral i större utsträckning instämde med påståendet än de som 

arbetade på förlossningsavdelningar (p=0,04). Även under påstående sju fanns det liknande 

resultat där barnmorskor som arbetade på mödravårdscentraler instämde mer med påståendet 

än de som arbetade på förlossningsavdelningar (p=0,01).  Utöver dessa påståenden så gick det 

inte att finna några skillnader i uppfattningar beroende av primär arbetsuppgift och högsta 

examen. 

Under det femte påståendes kunde en korrelation identifieras mellan ålder och huruvida 

respondenterna instämde med påståendet eller inte (p=0,04). Korrelationen indikerade att ju 

yngre barnmorskan var desto mindre instämde hen med påståendet. Korrelationskoefficienten 

var -0,299, vilket gav en förklaringsgrad på 0,089, vilket således innebär att 8,9% av 

spridningen i svaren förklaras av barnmorskornas ålder. Under samma påstående visade det 

sig även finnas en korrelation mellan arbetslängd och hur väl barnmorskorna instämde med 

påståendet (p=0,04). Här visar resultatet på att de respondenter som arbetat längre instämmer 

mer med påståendet än de som arbetat en kortare tid. Korrelationskoefficienten var -0,295 

vilket gav en förklaringsgrad på 0,106, vilket innebär att 10,6% av spridningen i svaren beror 

på hur länge en barnmorska arbetat inom sitt yrke. 	

4.3.3 Fördelar och nackdelar med träning under graviditet  
 

Tre teman kunde identifieras bland de fördelar som barnmorskorna ansågs finnas beträffande 

träning under graviditet. Dessa teman benämns som; träning för välbefinnande, träning som 

medel för att underlätta graviditet och förlossning, samt träning för att upprätthålla en god 

fysisk form. Det första temat handlar om de gynnande effekter träning har på människors 

välbefinnande. Barnmorskorna beskrev träning under graviditet som en effektiv strategi för att 

förbättra kvinnans psykiska hälsa och öka hennes välmående. Det andra temat som gick att 

urskilja bland svaren handlar om träning som en förberedelse och ett medel för att underlätta 
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en graviditet och en förlossning. Barnmorskorna beskrev träning som ett bra medel för att 

lindra graviditetsrelaterad smärta som till exempel; rygg och bäckensmärtor, stärka kroppen 

inför graviditet och förlossning, minska bristningar som uppstår under graviditet, förbättra 

hållningen inför amning av barnet, förbättra konditionen inför förlossning och återhämtningen 

efter förlossning. Nedan beskriver en av respondenterna de fördelar hen anser finnas med 

träning under graviditet.	

“Att kroppen håller sig i form under hela tiden är förberedande inför 

förlossningen och tiden efter. Mindre problem med rygg och bäckensmärtor och 

bålstabiliteten är bra. Är kvinnan vältränad under graviditeten är det mindre 

risk för bristning och återhämtning blir snabbare.”	

Det tredje temat som kunde identifieras bland svaren handlar om träning som en metod för att 

hålla sig i form och minska viktuppgång under graviditet. Barnmorskorna beskrev träning 

som en strategi för att vara vältränad, hålla sig i form, motverka fetma och bibehålla en 

hälsosam vikt under graviditet.	

De nackdelar med träning under graviditet som barnmorskorna ansåg vara störst utgör två 

teman. Dessa två teman benämns som; högintensiv träning och träning som upplevs 

betungande. Högintensiv träning och träning med hög belastning beskrivs av respondenterna 

som negativt om den resulterar i sammandragningar, för hög puls eller överbelastningsskador. 

Tung styrketräning och träning innehållande mycket “hopp och studs” beskrivs kunna utgöra 

stora påfrestningar på kvinnans bäckenbottenmuskulatur som vanligtvis är försvagad under en 

graviditet. Det andra temat handlar om de psykiskt negativa konsekvenser som kan uppstå om 

träningen blir ett betungande krav hos den gravida kvinnan. Barnmorskorna beskrev träning 

som negativt om kvinnan upplevde känslor såsom; dåligt samvete, skuld, otillräcklighet eller 

ångest. Om den gravida kvinnan upplever känslor av sådan karaktär är risken stor för att hon 

kommer att ignorera kroppens varningssignaler och fortsätta träna med en allt för hög 

intensitet, volym och duration. Nedan följer ett uttalande från en utav respondenterna som 

beskriver denna negativa konsekvens av träning. 	

“Om vi skulle säga till gravida att de BÖR träna enligt ett visst program tror jag att det, 

om kvinnan inte följer programmet, skulle kunna framkalla känslor av otillräcklighet 

och att hon inte gör det som är bäst för sitt barn.”	
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4.4 Hur god är barnmorskors kunskap om träning under graviditet baserat på FYSS 
rekommendationer för fysisk aktivitet hos gravida? 

4.4.1 Anser sig barnmorskorna vara medvetna om FYSS rekommendationer? 
 

Av de 48 deltagare i studien ansåg sig 12 vara medvetna, 19 vagt medvetna och 17 omedvetna 

om FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditet. Pearson chi-2 test 

genomfördes för att se om det fanns några skillnader i hur barnmorskorna skattade sin egen 

kunskap beroende av deras primära arbetsuppgift eller deras högsta examen. En signifikant 

skillnad identifierades som indikerar att de barnmorskor som arbetade på mödravårdscentral 

skattade sin kunskap högre än de som arbetade på förlossningsavdelningen (p=0,002). 

Ytterligare en signifikant skillnad identifierades som visar att de barnmorskor som har 

kandidatexamen skattade sig högre än de med magisterexamen (p<0,001).	Frekvensen av svar 

från de två grupperna redovisas i Figur 1 & 2.  

	

Figur 1: Frekvensen av självskattad medvetenhet om FYSS rekommendationer beroende av primär 

arbetsuppgift	
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Figur 2: Frekvensen av självskattad medvetenhet om FYSS rekommendationer beroende av högsta 
examen 

 

Det visade sig finnas en signifikant korrelation mellan ålder och hur väl respondenterna 

skattade sin kunskap (p<0,001). Korrelationen visade att ju äldre barnmorskan var desto högre 

skattade hen sin kunskap, med en korrelationskoefficient på -0,642 vilket gav en 

förklaringsgrad på 0,400. Med andra ord kan 40% av resultatets spridning förklaras av åldern. 

Det fanns även en signifikant korrelation mellan arbetslängd och hur väl barnmorskorna 

skattade sin kunskap (p=0,004). Denna korrelation indikerar att ju längre barnmorskan arbetat 

inom sitt yrke desto bättre skattade hen sin kunskap. Korrelationskoefficienten var -0,408 

vilket gav en förklaringsgrad på 0,273, vilket i sin tur innebär att 27,3% av spridningen i 

resultatet beror på hur länge respondenten arbetat som barnmorska. 	

Spridningsdiagram på korrelationerna redovisas som bilaga 8.3 och 8.4. 	

4.4.2 Hur god är faktiskt kunskapen för hela populationen? 
 

Av de 48 deltagare som deltog i studien svarade 0 deltagare rätt på kunskapsfrågan om FYSS 

rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditet. Tre deltagare fick en bedömning som 

innebar delvis rätt och 45 deltagare bedömdes ha fel eftersom de antingen hade angett ett 

felaktigt svar eller valt att avstå från att besvara frågan. Samtliga tre respondenter som ansågs 

ha delvis rätt arbetade primärt på mödravårdscentral, en av dessa hade en kandidatexamen 

som högsta examen och två hade en magisterexamen. Eftersom majoriteten av respondenter 



 

17(32) 
 

bedömdes ha angett ett felaktigt svar på kunskapsfrågan kommer det därför inte att utföras 

några tester för att se om det finns skillnader mellan grupperna då det anses vara oväsentligt.  

4.4.3 Anser populationen sig behöva utveckla sin kunskap?  
 

Resultatet visade att 31 av respondenterna ansåg sig behöva utveckla sin kunskap om FYSS 

rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditet, medan 17 inte ansåg det vara 

nödvändigt. Av de 31 respondenter som ansåg sig behöva utveckla sin kunskap hade 13 en 

kandidatexamen som högsta examen och 18 en magisterexamen. Av de 17 som inte ansåg sig 

behöva utveckla sin kunskap hade 10 en kandidatexamen och 7 en magisterexamen. Däremot 

kunde ingen signifikant skillnad identifieras mellan barnmorskornas examen och huruvida de 

ansåg sig själva behöva utveckla sina kunskaper eller inte (p=0,26). Några signifikanta 

skillnader beroende av vilken primär arbetsuppgift barnmorskan kunde inte heller identifieras 

(p=0,39). Det inte finns någon korrelation mellan varken ålder (p=0,67) eller arbetslängd 

(p=0,49) och huruvida barnmorskorna ansåg sig behöva utveckla sin kunskap eller inte.  

5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka barnmorskors träningsrekommendationer som de 

ger den gravida kvinnan, samt deras uppfattningar och kunskap om träning under graviditet.  

Eftersom att alla barnmorskor har olika uppgifter beroende på vart de arbetar, påverkar den 

primära arbetsuppgiften självklart om de ger träningsrekommendationer eller inte. Till 

exempel så skiljer det sig i den bemärkelse att det inte ingår i en förlossningsbarnmorskas 

arbete att ge träningsrekommendationer till gravida, vilket det gör i en barnmorskas arbete på 

en mödravårdscentral. Att inte ge träningsrekommendationer får således inte tolkas som 

negativt. För att kunna lägga värdering i svaren är det därför nödvändigt att väga det mot 

deras primära arbetsuppgifter. Viktigt att belysa är det faktum att somliga barnmorskor hade 

flera arbetsuppgifter som innebar både att ge mödrahälsovård och förlossningsvård till gravida 

kvinnor. 

Under femte påståendet; en tidigare fysiskt inaktiv kvinna, som har en okomplicerad 

graviditet, bör påbörja ett träningsprogram under graviditeten, visar resultatet att barnmorskor 

som arbetar på en mödravårdscentral instämmer i högre grad med påståendet än de som 



18(32) 
 

arbetar på en förlossningsavdelning. Resultatet skiljer sig från det resultat som presenterades i 

studien av Bauer et al. (2010) som visade att den primära arbetsuppgiften inte påverkade 

huruvida personalen instämde med påståendet eller inte. Ytterligare faktorer som påverkar 

huruvida barnmorskorna instämmer med påståendet eller inte är ålder och arbetslängd inom 

yrket. Det finns korrelationer som indikerar att ju äldre barnmorskan är, desto mer instämmer 

hen med påståendet och ju längre barnmorskan arbetat inom sitt yrke, desto mer instämmer 

hen med påståendet. Enligt FYSS allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet under 

graviditet, bör en fysisk inaktiv kvinna, med en okomplicerad graviditet, påbörja ett 

träningsprogram. Korrelationerna i studien kan förklaras med den enkla anledning att 

barnmorskor som är äldre, till följd har arbetat längre och därigenom innehar en större 

erfarenhet än de yngre barnmorskorna som följaktligen arbetat en kortare tid inom yrket. 

Under sjunde påståendet som handlar om uppfattningen om styrketräning under graviditet 

visar resultatet att barnmorskor som är verksamma på en mödravårdscentral instämmer med 

påståendet i en större utsträckning än vad förlossningspersonalen gör. I FYSS 

rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditet beskrivs styrketräning som en 

gynnsam aktivitet som regelbundet bör bedrivas av kvinnan. En möjlig förklaring till att 

uppfattningarna om träning under graviditet skiljer sig mellan de två grupperna är att 

kunskapen om träning under graviditet är något bättre hos personalen som arbetar inom 

mödrahälsovården, vilket således påverkar deras uppfattningar. Däremot stämmer inte det 

resonemanget överens med det resultat som presenteras i denna studie eftersom 

barnmorskornas kunskap visat sig vara bristfällig baserat på FYSS rekommendationer för 

fysisk aktivitet under graviditet. Dock går resultatet att diskutera utifrån en annan aspekt, 

vilket kommer att ske längre fram i diskussionen. 	

Den primära arbetsuppgiften har som ovan nämnt en stor betydelse för hur väl 

barnmorskornas uppfattningar stämmer överens med FYSS rekommendationer. Andra 

faktorer, som ålder och hur länge barnmorskan spelar också en betydande roll i det givna 

sammanhanget. Trots att arbetet på en mödravårdscentral och på en förlossning skiljer sig 

mycket åt, så är det anmärkningsvärt att uppfattningarna om träning under graviditet skiljer 

sig mellan de två grupperna. Deltagarna har trots allt någon gång under deras livstid 

genomgått en liknande universitetsutbildning med en dylik kursplan. En möjlig slutsats är att 

barnmorskornas uppfattningar i större utsträckning påverkas av erfarenhet genom arbetslivet, 

än den undervisning som de under sin universitetsutbildning tidigare tagit del av. Ytterligare 

en enkel förklaring är att personalen på förlossningsavdelningen glömt bort undervisning som 



 

19(32) 
 

handlar om träning under graviditet eftersom de inte arbetar inom det området på sin 

nuvarande arbetsplats.  

Resultatet av studien visar att de barnmorskor som är äldre, samt de som arbetat längre skattar 

sin kunskap högre. Som tidigare nämnt utgörs dessa grupper i stor utsträckning av samma 

personer. En trolig orsak till resultatet är att de som arbetat under en längre tid som 

barnmorska har mer erfarenhet, vilket följaktligen ökar dessa personers tilltro till sina 

förmågor och den kunskap de besitter. Resultatet visar även att de barnmorskor som har en 

kandidatexamen skattar sin kunskap högre än de som har en magisterexamen. Resultatet är 

intressant i den bemärkelse att det rent logiskt bör vara så att barnmorskor som har en längre 

utbildning, det vill säga en magisterexamen, skattar sin kunskap högre än de barnmorskor 

med en lägre utbildning. En möjlig förklaring till att de barnmorskor med en magisterexamen 

skattar sin kunskap lägre än de med en kandidatexamen är att deras utbildning varit mycket 

mer omfattande, vilket har ökat deras insikt om att kunskapen är oändlig och således fått dem 

att inse hur mycket kunskap de saknar. Omvänt gäller beträffande de barnmorskor med en 

kandidatexamen vars utbildning inte varit lika omfattande, vilket möjligtvis resulterat i att 

dessa barnmorskor har en högre tilltro till sin kunskap eftersom de inte är lika medvetna om 

hur mycket mer det finns att lära som de barnmorskor med en magisterexamen.  

Det här är ett känt fenomen som går under benämning Dunning-Kruger-effekten, en effekt 

som två forskare vid namn David Dunning och Justin Kruger fann i samband med en 

experimentell studie från år 1999. Effekten innebär att den som är inkompetent även saknar 

förmågan att förstå att denne är inkompetent och följden av detta är att den inkompetenta 

överskattar sin kompetens högre än den kompetenta. Människor med hög kompetens tenderar 

snarare att underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket resulterar i ett 

antagande om att det som upplevs som lätt för den kompetenta även är lätt för andra (Kruger 

och Dunning 1999). De barnmorskor med en kandidatexamen är förvisso inte inkompetenta, 

men det går att anta att de barnmorskor som har en magisterexamen innehar större kunskap 

eftersom deras utbildning varit mer omfattande och därmed är mer kompetenta än de med 

kandidatexamen. 

Resultatet visar även att de deltagare som arbetar med mödrahälsovård skattar sin kunskap 

högre än de som arbetar med förlossningsvård. En möjlig förklaring till ett sådant resultat kan 

vara att de barnmorskor som arbetar på en mödravårdscentral har en större tro på sin kunskap 

i och med att det ingår i deras arbete att förmedla sin kunskap om träning till den gravida 

kvinnan. Trots att 12 av deltagarna skattade sin kunskap som hög, visar resultatet av studien 
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att kunskapen om FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet hos gravida är bristfällig hos 

samtliga deltagare. Det är ett resultat som överensstämmer med resterande 36 deltagare som 

svarade att de ansåg sig vara omedvetna eller vagt medvetna om FYSS allmänna 

rekommendationer för fysisk aktivitet hos gravida.  

Trots att det statistiska resultatet i studien visar att kunskapen hos barnmorskorna är bristfällig 

finns det kvalitativ data som tyder på att många av de rekommendationer som barnmorskorna 

ger till de gravida kvinnorna överensstämmer med det som FYSS förespråkar. Barnmorskorna 

angav att de brukar rekommendera de gravida kvinnorna till att bland annat gå promenader, 

cykla, simma, dansa och utöva vattengymnastik. Aktiviteterna överensstämmer väl med de 

aktiviteter FYSS rekommenderar gravida kvinnor. FYSS rekommenderar alla aktiviteter som 

innehåller rytmiskt och dynamiskt arbete med stora muskelgrupper, exempelvis promenader, 

jogging, cykling, dans, vattengympa och olika typer av gruppträning. FYSS rekommenderar 

även gravida kvinnor till att regelbundet utföra muskelstärkande aktiviteter, i form av 

styrketräning och bäckenbottenträning, aktiviteter som barnmorskorna i denna studie också 

redogjort för att de brukar rekommendera till gravida. Dessutom stämmer många av de 

aktiviteter som barnmorskorna angav att de brukar avråda de gravida kvinnorna från att göra, 

överens med de aktiviteter FYSS rekommenderar kvinnor att undvika under en graviditet. Till 

exempel avråder barnmorskorna de gravida kvinnorna från att utöva aktiviteter med risk för 

slag mot magen och styrketräning med hög belastning, vilket även FYSS gör. 	

I resultatet som rör barnmorskornas upplevda svårigheter med att ge 

träningsrekommendationer till gravida beskrev barnmorskorna att de upplevde en osäkerhet 

med att ge träningsrekommendationer till gravida på grund av att de ansåg sig själva sakna 

kunskap inom området. Resultatet överensstämmer väl med studiens kvantitativa resultat som 

visar att så många som 36 deltagare ansåg sig vara omedvetna eller vagt medvetna om FYSS 

allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet hos gravida.  

Sett till tidigare forskning inom området stämmer denna studies resultat överens med de 

resultat som presenterades i de studier som Bauer et al. (2010) och Watson et al. (2015) 

genomförde i syfte att undersöka träningsrekommendationer till gravida, samt 

sjukvårdspersonalens kunskap och uppfattningar om träning under graviditet. Resultatet av 

studierna visar att majoriteten av deltagarna ansåg det vara gynnsamt med träning under 

graviditet, men det var endast ett fåtal av deltagarna som var medvetna om de allmänna 

rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet. Liknande resultatet påträffades i 

denna studie, då 47 av 48 deltagare ansåg träning under graviditet vara gynnsamt, men ingen 
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av deltagarna var medvetna om FYSS allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet under 

graviditet. 

I och med en ökad utveckling av livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma, diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar har fysisk aktivitet kommit att bli en allt viktigare fråga. Fysisk 

aktivitet tillsammans med en hälsosam kost har visats vara en strategi för att förebygga och i 

viss mån behandla hälsoproblem (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2016). En god fysisk form 

är särskilt viktig för gravida då de utsätts för stora fysiska och psykiska påfrestningar under en 

graviditet och förlossning (Josefsson et al. 2016). Studier av Shub (2013) och Clarke och 

Gross (2004) visar att det råder en stor osäkerhet bland gravida kvinnor, kring hur de bör äta 

och träna under graviditeten. Med det sagt är det viktigt att de gravida kvinnorna får det stöd 

de behöver genom att bli informerade om träning av ansvarig barnmorska. För att kvinnan ska 

kunna få de rätta verktygen hon behöver för att leva ett hälsosamt liv krävs det att 

barnmorskan innehar tillräckligt med kunskap om träning under graviditet, vilket inte är fallet 

enligt denna studies resultat. 

5.2 Metoddiskussion 
 

Enkäten som användes i denna studie är en översatt och modifierad version av den validerade 

enkäten som användes i studien av Bauer et al. (2010). Skillnader enkäterna emellan är att 

denna studies enkät översatts till svenska och därmed har några av frågorna anpassats efter de 

svenska rekommendationerna för träning under graviditet istället för de rekommendationer 

som gäller i USA. Ytterligare en skillnad enkäterna emellan är att några av frågorna från den 

engelska versionen uteslöts med anledning att de ansågs vara irrelevanta för denna studies 

syfte.  

I en litteraturstudie av Haladyna, Downing & Rodriguez (2002) redogör författarna för en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid genomförandet av en enkätkonstruktion, nämligen vilka 

svarsalternativ som anges i enkäten. Författarna menar att svarsalternativ där respondenten 

kan undvika att ta ställning i frågan bör undvikas i största möjliga mån i en enkät. Vidare 

nämner de att det i enstaka fall kan finnas ett behov av sådana svarsalternativ, men att de bör 

användas varsamt (Haladyna, Downing & Rodriguez 2002). Svarsalternativ där respondenten 

kan undvika att ta ställning i en fråga kan ge upphov till något som författarna av denna studie 

valt att kalla centrumeffekt. Vid konstruktionen av enkäten ändrades svarsalternativen i 

frågorna under kategorin uppfattningar från de fyra val i den engelska versionen som var: 

Strongly agree, Agree, Disagree och Strongly disagree, till tre val som var: Instämmer, 
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Instämmer delvis och Instämmer inte. Detta gjordes för att det ansågs underlätta för 

barnmorskornas att ta ställning till de olika påståendena, men istället kan det ha bidragit till en 

centrumeffekt. Centrumeffekt innebär i grund och botten att barnmorskorna inte tvingas till att 

ta ställning för påståendet, utan istället kunde de välja alternativet: Instämmer delvis och 

därigenom undvika att bestämma sig för huruvida de håller med påståendet eller inte. I den 

engelska versionen existerar inte en Centrumeffekt eftersom de alternativ som den enkäten 

omfattade krävde att respondenten tog ställning. De skillnader mellan enkäterna som nämnts 

ovan kan möjligtvis ha påverkat denna studies enkät i fråga om validitet trots att den testades 

och granskades av fyra sjuksköterskor som ansåg den vara godkänd. Vidare kan även 

validiteten ifrågasättas då det var sjuksköterskor som testade enkäten och inte barnmorskor. 

Efter en stunds övervägande gjordes ett medvetet val att testa enkäten på sjuksköterskor för 

att på så sätt undvika att en del av den faktiska studiens urval skulle gå förlorad. Därmed finns 

det risk för eventuella brister i enkäten då en sjuksköterskas arbetsuppgifter skiljer sig från en 

barnmorskas, även om dessa sjuksköterskor hade tidigare kopplingar till antingen en 

mödravårdscentral eller förlossningsavdelning.  

I enkäten har barnmorskorna fått besvara en fråga om när de tog sin examen i syfte att denna 

information skulle användas som en oberoende faktor i analysen av resultatet. Så blev dock 

inte fallet då analysen istället utgick från hur länge barnmorskorna arbetat som oberoende 

faktor. Att faktorn, när de tog examen uteslöts, berodde helt enkelt på den enkla anledning att 

alla barnmorskor hade påbörjat sitt arbete som barnmorska under samma år som de tog sin 

examen. Ytterligare en faktor som inte har använts i analysen av resultatet är barnmorskornas 

kön. Förklaringen till att denna faktor uteslöts var att 47 av de 48 barnmorskor som deltog i 

studien var kvinnor, varav en av deltagarna var en man. Analyser av hur könet påverkar 

svaren hade därför inte visat på några skillnader då nästan alla respondenter var av samma 

kön. Ytterligare del som uteslöts ur dataanalysen var fråga nummer 19, då den i efterhand inte 

ansågs vara relevant för frågeställningarna i denna studie. 	

En viktig aspekt att ta hänsyn till är det faktum att barnmorskornas kunskap som undersökts i 

studien enbart utgår från FYSS 2017 allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet under 

graviditet. Det finns en eventuell risk för att barnmorskorna kan rekommendationerna men 

inte under benämningen FYSS och därmed riskerar resultatet att bli missvisande.  

En utav de främsta styrkorna med studien är det faktum att två olika metoder, kvantitativ och 

kvalitativ metod, använts för att analysera resultatet. Genom att komplettera den kvantitativa 

datan med kvalitativ data som omfattar mer nyanserade och fördjupade svar har detta bidragit 
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till en ökad förståelse och olika infallsvinklar inom området. Däremot är det svårt att diskutera 

den del av studien som utgörs av kvalitativ data i termer av reliabilitet eftersom 

respondenternas besvarande av enkäterna med stor sannolikhet kommer att skilja sig från dag 

till dag, då människor ständigt påverkas av olika faktorer. Sett till den kvantitativa datan i 

studien är reliabiliteten relativt låg i det avseende att respondenternas uppfattningar kan 

förändras från den ena dagen till den andra, vilket påverkar hur väl de instämmer med 

påståendena eller inte. Reliabiliteten är även låg i den bemärkelse att det vid skedet av 

rättningen av kunskapsfrågorna var svårt att avgöra om ett svar skulle tolkas som rätt, delvis 

rätt eller fel, vilket innebär en risk för att bedömningen av kunskapsfrågorna hade sett 

annorlunda ut om en annan person hade rättat svaren.	

5.3 Etikdiskussion 
 

Eftersom enkäten innefattade frågor om barnmorskors kunskap finns det en risk för att 

respondenterna upplevde att deras arbetskompetens blev ifrågasatta. Likaså kan frågorna om 

barnmorskornas uppfattningar uppfattas som känsliga och privata. Därav finns det en risk för 

att respondenterna besvarade frågorna efter hur de önskas framstå istället för att uttrycka sina 

egentliga åsikter inom området. Svaren riskerar därmed att bli förskönade och inte fullständigt 

uppriktiga, vilket kan utgöra ett hot mot studiens validitet. 	

6 Slutsats  
 

Studiens kvantitativa data indikerar att barnmorskornas kunskap om FYSS rekommendationer 

för fysisk aktivitet under graviditet är bristfällig hos samtliga respondenter, då ingen av 

deltagarna svarade rätt på kunskapsfrågan om vad rekommendationerna innebär. Däremot är 

det svårt att definiera hur pass stor kunskapsluckan är då det finns kvalitativ data som visar att 

några av de fysiska aktiviteter som barnmorskorna rekommenderar de gravida kvinnorna att 

utföra stämmer överens med vad FYSS förespråkar. Det finns faktorer som påverkar hur 

barnmorskorna uppfattar sin egen kunskap, men det är inte någonting som översätts till deras 

faktiska kunskap. Därav dras slutsatsen att det finns ett behov av mer kunskap hos 

barnmorskorna inom området fysisk aktivitet under graviditet. För framtida forskning hade 

det varit intressant att undersöka andra faktorer som kan ha en inverkan på barnmorskors 

kunskap om träning under graviditet, som till exempel egen erfarenhet av både träning och 

graviditet. Med en bättre översikt inom området kan strategier utvecklas för att kunna 
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förbättra de hälsosamtal som idag sker tillsammans med gravida kvinnor och således bidra till 

att fler gravida kvinnor väljer att ägna sig åt träning.  
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8 Bilagor 
8.1 Informationsbrev till enkät 

 

Informationsbrev 

Till dig som arbetar som barnmorska – Information och förfrågan om deltagande i 

enkätstudie 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie med syfte att undersöka barnmorskors 

träningsrekommendationer till gravida, samt deras uppfattningar och kunskap om träning 

under graviditet. Studien kommer att genomföras genom enkäter innehållande frågor som 

berör områdena biografi och träning i samband med graviditet. Enkäten beräknas ta cirka 10 

minuter att fylla i. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Det insamlade materialet från enkäterna kommer att 

hanteras och behandlas konfidentiellt, samt förvaras så att ingen obehörig har tillgång till det. 

Deltagare i studien kommer inte att kunna identifieras. 

Vi heter Martina Thor och Agust Lennartsson och studerar nu vårt tredje år på det 

idrottsvetenskapliga programmet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien som beskrivs ovan 

kommer att ge underlag för skrivandet av vårt examensarbete. Skulle du ha någon fråga 

angående studien så tveka inte att höra av dig! 
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8.2 Enkät 
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8.3 Spridningsdiagram på korrelationen mellan ålder och skattad medvetenhet 
 

 
 

8.4 Spridningsdiagram på korrelationen mellan arbetslängd och skattad medvetenhet 
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