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Sammanfattning 
 

Studier har visat att det är viktigt att ge kvinnor evidensbaserad information och råd kring 

träning och graviditet. Syftet med studien var att undersöka frågeställningen: Upplever 

kvinnor efter sin förlossning att de fick kunskap under sin graviditet kring fysisk aktivitet 

och träning? Metoden som användes var en enkätundersökning och ett av inklutionskri-

terierna var att man skulle ha fött sitt barn inom de senaste 24 månaderna. Resultatet av 

studien baserades på 360 enkätsvar vilka visade 70 % av de svarande anser att de inte fått 

tillräcklig information om träning under graviditeten. Av de svarande som ansåg sig fått 

tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet under graviditeten fick 39 % den informat-

ionen från en fysioterapeut, flest av alternativen. 52 % av de svarande bedömde sin kun-

skap om träning och graviditet som låg under graviditeten. Enkätresultaten visade också 

att 86 % av de svarande som bedömde sig ha hög eller mycket hög kunskap om gravid-

träning under graviditeten gjorde en förändring i sin träning. Det var sex procentenheter 

högre än resultatet bland alla respondenter. Slutsatsen av studien visade indikationer på 

att de kvinnor som träffat en fysioterapeut under sin graviditet i högre grad verkar upp-

leva att de fått information om hur de bör träna under graviditeten. Det bör undersökas 

genom vidare studier. 

 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, graviditet, kvinnohälsa, samarbete i vården, sjukgym-

nastik/fysioterapi 
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Abstract 
Studies	have	shown	that	it	is	important	to	provide	women	with	evidence-based	
information	and	advice	on	exercise	and	pregnancy.	The	purpose	of	the	study	was	to	
investigate	the	issue:	Do	women	experience	after	their	pregnancy	that	they	gained	
knowledge	during	their	pregnancy	on	physical	activity	and	exercise?	The	method	used	
was	a	questionnaire	survey	and	one	of	the	inclusion	criteria	was	that	the	participants	
should	have	given	birth	to	their	child	within	the	last	24	months.	The	results	of	the	
study	were	based	on	360	questionnaire	responses	which	showed	that	70%	of	
respondents	considered	that	they	had	not	received	sufficient	information	on	exercise	
during	pregnancy.	Of	the	respondents	who	considered	themselves	sufficiently	informed	
about	physical	activity	during	pregnancy,	39%	received	the	information	from	a	
physiotherapist,	most	out	of	the	available	options.	52%	of	respondents	assessed	their	
knowledge	of	exercise	and	pregnancy	during	pregnancy	as	low.	The	survey	results	also	
showed	that	86%	of	respondents	who	considered	themselves	to	have	high	or	very	high	
knowledge	of	pregnancy	training	during	pregnancy	made	a	change	in	their	training	
routine.	It	was	six	percentage	points	higher	than	the	result	among	all	respondents.	The	
conclusion	of	the	study	showed	indications	that	the	women	who	met	a	physiotherapist	
during	their	pregnancy	seem	to	experience	that	they	received	information	about	how	
they	should	exercise	during	pregnancy	at	a	higher	degree.	This	should	be	investigated	
through	further	studies.	

 

Keywords: collaboration in healthcare, pregnancy, physical activity, physiother-

apy, woman's health 
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1. Förord  
 
Jag som är författare till den här studien heter Ida Forsén och jobbar som fysioterapeut 

med inriktning mot att hjälpa kvinnor under graviditeten och efter sin graviditet. I mina 

möten med patienter upplever jag att det finns ett stort behov av stöttning och rådgivning 

kring fysisk aktivitet och graviditet. Många av mina patienter kommer och träffar mig 

först när de upplever smärta och de har svårigheter att gå eller sitta på grund av elastiska 

ligamentstrukturer i kroppen. Jag vet att det finns en vilja att skapa ett bättre samarbete 

mellan barnmorskorna och fysioterapeuter men ingen tydlig grund i varför. På så vis 

uppstod inspirationen till den här undersökande studien. 

 

Jag vill passa på att tacka min familj och har stötta mig i mitt uppsatsskrivande och orkat 

lyssna på mina långa utläggningar kring graviditet och träning. Men också för att de gav 

mig mod till att ta tjänstledigt för att klara av att slutföra studien. Jag vill också rikta ett 

tack till min handledare Marie Alricsson som är snabbare än blixten på att svara på alla 

mina frågor och ge bra feedback under hela arbetet. Sist men inte minst vill jag såklart 

nämna till alla som tog sig tiden att svara på enkäten och som skrev långa och utförliga 

svar i kommentaren. Det var både viktigt för studien och intressant för mig läsa för att 

utvecklas i min arbetsroll, tack! 

     

    Tullinge, den 10 maj 2019 
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2. Bakgrund 

2.1 En kvinnas resa genom graviditeten 
Många kvinnor går igenom den resa som en graviditet innebär. I det här avsnittet beskrivs 
övergripande graviditetens stadier, olika typer av problematik som kan uppstå under gravidi-
teten och de olika möten som sker med delar av vården och som är relevanta för denna studie. 
 
Graviditeten varar för de flesta kvinnor i ca. nio månader, eller 40 – 42 veckor. Dessa veckor 
delas in i tre delar. Vecka 1 – 15 kallas första trimester, vecka 16 – 27 kallas andra trimester 
och vecka 28 – 42 kallas tredje trimester. Under de inledande fyra veckorna av graviditeten 
benämns barnet som embryo. Därefter kallas barnet foster fram till vecka tolv innan det kal-
las just för barnet resten av graviditeten. (Balaskas & Gordon, 1999) 
 
Ett stort antal kvinnor upplever smärtproblematik eller andra besvär under graviditeten. En-
ligt Borg-Stein får knappt hälften av alla kvinnor problem med rygg och bäckensmärta under 
sin graviditet (Borg-Stein, et al., 2005). Hormonförändringar i kroppen leder till en ökad led-
laxitet hos kvinnan och den naturliga viktökningen gör att skelett, leder, muskler och liga-
ment belastas hårt under denna period. (Artal & O´Toole, 2008) Samtidigt förändras kropps-
hållningen, en ökad lumbal lordos ger mer tryck på de bakre delarna av ländryggen och till-
sammans med ökad thorkal kyfos är de orsaker till att kvinnor upplever ryggsmärta. (Artal & 
O´Toole, 2008) (Wu, et al., 2004) Från sjätte veckan av graviditeten kan man också se en be-
tande minskning av bäckenbottenstyrkan, som håller i sig till tolfte veckan postpartum om 
födseln skett vaginalt. (Sigurdardotti, et al., 2011) 
 
Alla kvinnor som kontaktar mödrahälsovården (MHV) i Sverige erbjuds att följa ett medi-
cinskt basprogram. Syftet är att en barnmorska kan identifiera riskfaktorer och förhoppnings-
vis därigenom förebygga komplikationer för både barnet och den blivande mamman. Under 
det första besöket hos mödrahälsovården har barnmorskan och kvinnan ett samtal om lev-
nadsvanor. De levnadsvanor som vanligtvis tas upp under dessa samtal är tillexempel hur du 
äter, om du röker eller dricker alkohol, hur du mår och om du motionerar (Svenska förening 
för Obstetrik & Gynekologi (SFOG), 2016). En del kvinnor kommer i kontakt med en sjuk-
gymnast under sin graviditet. Enligt Kramer är det då viktigt att ge kvinnan evidensbaserad 
information och råd kring träning (Kramer & S.W, 2007) . Aktivitetsprogram utformade av 
sjukgymnaster har visats vara det bästa sättet att få kvinnan att känna sig säker på hur hon bör 
utföra fysisk aktivitet för att inte skada sig själva eller barnet under träning (Duncombe, et al., 
2006). Rådgivning om träningsmängd och intensitet är också viktig för att stötta kvinnan i att 
vara fortsatt aktiv under graviditeten. (Kramer & S.W, 2007) 

2.2 Träning vid graviditet 
Fysisk aktivitet under graviditeten har visats sig har flera fördelar både för kvinnans välbefin-
nande, risken för besvär och komplikationer, påverkan på barnet och återhämtningen och 
minskad problematik postpartum. (Josefsson, et al., 2017) 
 
Träning under graviditeten ger samma hälsofördelar som det gör för alla vuxna människor. 
Det minskar stress, ångest och trötthet, ökar det allmänna välbefinnandet och minskar risken 
för depression under graviditeten. (Josefsson, et al., 2017) (Perales, et al., 2015). Träning un-
der graviditeten minskar risken för högt blodtryck (Thorell, 2013) och graviddiabetes (Artal, 
2015) (Wang, et al., 2017). Kvinnor som tränade under graviditeten skattade sitt hälsotill-
stånd högre än de som inte tränade. (Lindqvist, et al., 2016) Studier har också visat att 
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kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditeten i högre grad fortsätter att vara det postpar-
tum. (Juhl, et al., 2008) 
 
Träning under graviditeten har visats kunna minska besvär med illamående och länd-
ryggssmärta (Petrov, et al., 2014). Träning har visats kunna minska eller förebygga illamå-
ende under graviditeten. En studie av Sklempe och en studie ifrån SFOG visade att i en jäm-
förelse mellan en fysiskt aktiv grupp av kvinnor med en kontrollgrupp upplevde de som trä-
nade i lägre grad problem med ländryggssmärta i vecka 36 (Sklempe Kokic, et al., 2017; 
Svenska förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG), 2016). 
 
Att träna regelbundet med måttlig intensitet under graviditeten skapar en större tillväxt av 
placenta vilket gör att fostret får bättre tillgång till syre och näring och lättare kan göra sig av 
med koldioxid och slaggprodukter. (Fridén, et al., 2011) En studie har visat att barn vars 
mödrar tränat under graviditeten i högre grad får höga Apgar-poäng efter förlossningen. Ap-
gar-poängsystem används regelbundet i vården efter förlossningar för att bedöma det nyfödda 
barnets vitalitet. Det är känt att låga Apgar- poäng är kopplat till en ökad risk för cerebral pa-
res (Persson, 2018). Makrosomi är också mindre vanligt i gruppen kvinnor som varit fysiskt 
aktiva under graviditeten (Haakstad & Bö, 2011). Markrosomi är ett vetenskapligt namn på 
när barnet har en hög födelsevikt och ligger över 4 500 gram vid födelsen, detta kan öka ris-
kerna för att föda med kejsarsnitt och skada på barnet under födseln (Insitutet, 2019). 
 
Träning under graviditeten och god allmänkondition kan vara ett bra sätt att förbereda sig in-
för förlossningen (Josefsson, et al., 2017). Tränande kvinnor har en lägre andel förlossningar 
genomförda med kejsarsnitt än de som inte tränar (Nielsen, et al., 2017) (Perales, et al., 
2015). I sin studie med 89 196 kvinnor konstaterar (Juhl, et al., 2008) att kvinnor som är fy-
siskt aktiva under graviditeten löper lägre risk för prematur förlossning. Bäckenbottenträning 
har visat sig ha positiva fördelar under förlossningen med kortare utdrivningstider och färre 
bristningar (Fridén, et al., 2012). Men också före och efter med en lägre risk för urinläckage i 
slutet av graviditeten och postpartum (Miquelutti, et al., 2013) (Fridén, et al., 2012). 
 
I det här stycket förklaras närmare de riktlinjer som finns för träning och fysisk aktivitet un-
der graviditeten. Träning har i flertalet studier visats ha en positiv effekt på många aspekter 
av kvinnans kropp och välmående, dessa exemplifieras och beskrivs närmare här nedan; 
 
För beskrivningen av riktlinjer kring träning och graviditet användes FYSS (Fysisk aktivitet i 
Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) 2017 års upplaga. Rekommendationen är att 
alla gravida kvinnor ska utföra aerob och muskelstärkande träning som en del i en hälsosam 
livsstil. Den fysiska aktiviteten under graviditeten ska utformas för att passa individen. En 
kvinna som varit fysisk aktiv innan graviditeten kan ha som mål att bibehålla konditionsnivån 
medan en som inte varit fysisk aktiv tidigare istället gradvis bör öka aktivitetsnivån. Aerob 
fysisk aktivitet bör ske minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet. Fysisk aktivitet 
under graviditeten är i majoriteten av fallen ofarlig och innebär ingen ökad risk för kompli-
kationer för kvinnan eller barnet (Josefsson, et al., 2017). 
 
Vissa typer av fysisk träning bör undvikas under graviditeten. Valet av aeroba träningsaktivi-
teter bör väljas med tanke på att minimera risk för fall och fosterskada. Även dykning ska 
undvikas. Rörelse och stretchövningar bör utföras med försiktighet och vissa övningar som 
upplevs obekväma på grund av de kroppsliga förändringarna kan ersättas. (Josefsson, et al., 
2017) I övrigt är forskarna överens om att syretillförseln till fostret blir tillräcklig även under 
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träning. För kvinnor som inte varit aktiva innan graviditeten bör dock inte träningsmängden 
ökas för fort (Fridén, et al., 2011). 
 
Trötthet, tidsbrist och obehagskänsla i samband med träning kan vara bland de bakomlig-
gande anledningarna till att många kvinnor inte är fysiskt aktiva i enlighet med de rekom-
mendationer som finns (Gjestland, et al., 2013). En svensk studie med 3883 kvinnor visade 
att hos de 47% av populationen som var aktiva minst 150 minuter i veckan minskade både 
frekvens och intensitet stadigt under graviditeten. (Lindqvist, et al., 2016) Oro och osäkerhet 
hur träningen påverkar den egna kroppen och barnet har angivits som en orsak till varför 
kvinnor minskat sin träning under graviditeten. Andra studier har också visat att motivationen 
till träning minskat när det varit svårt att prestera på samma nivå som tidigare i träningen un-
der graviditeten. (Flood, 2015) (Harrison, et al., 2018) (Sjögren Forss, et al., 2014) 
 
I dagens samhälle erbjuds kvinnor rådgivning kring viktiga frågor under graviditeten via 
mödravårdscentralen. Däremot finns det inga strukturerade rutiner för barnmorskor och sjuk-
gymnaster att samarbeta för att hjälpa den gravida kvinnan till god hälsa. Tillsammans borde 
dessa två professioner kunna samverka för att motivera kvinnan till beteendeförändringar 
som främjar en hälsosam livsstil. (Fridén, et al., 2012) Det finns ytterst få studier som under-
söker om det finns ett behov kring ökat samarbete mellan barnmorskor och sjukgymnaster. 
Det finns idag en lucka i forskningen för studier om kvinnors kunskap- och möjligheter till att 
skaffa kunskap om graviditet och träning. Det finns inte heller en struktur eller tradition för 
samarbete mellan barnmorskor och fysioterapeuter för att gemensamt främja kvinnans hälsa 
under och efter graviditeten. 
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3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnors upplevelse av sin kunskap om graviditet och 
träning.  

3.1 Frågeställningar  
 
Upplever kvinnor efter sin förlossning att de fick kunskap under sin graviditet kring fysisk 
aktivitet och träning?   
 

• Hur upplevde kvinnor sin kunskapsnivå kring fysisk aktivitet och träning under sin gra-
viditet?  

• Från vem uppger kvinnor att de fick kunskap kring fysisk aktivitet kopplat till gravidi-
tet?  

• Påverkades deras kunskapsnivå inom fysisk aktivitet kopplad till graviditet deras fy-
siska aktivitet under graviditeten?  
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4. Metod 

4.1 Studiedesign  
Studien genomfördes retrospektivt med kvantitativ metod och en enkät som instrument. En-
käten utformades med frågor för att möta studiens frågeställningar. Svarsalternativen var 
både med öppna och slutna frågor. Enkätundersökningen lämnades ut under en period av två 
veckor. 

4.2 Urval 
Inklusionskriteriet var kvinnor som fött barn inom de senaste 24 månaderna. Den begräns-
ningen kontrollerades genom en fråga tidigt i enkäten och svaren från respondenten sortera-
des bort i efterhand om de inte passade in i inklusionskriterierna. Ett stickprov från den valda 
populationen valdes slumpmässigt ur den totala populationen. (Ejlertsson, 2014) Deltagare 
uppmanades svara på enkäten utifrån upplevelsen från sin senaste graviditet. Ett inklusions-
kriteri var även att kunna förstå svenska då frågeformuläret tillhandahölls endast på svenska.  

4.3 Enkät  
Frågeformuläret i enkäten bestod av totalt 24 frågor, 22 av dessa med flervalsalternativ för 
svaren och två av dem hade rena fritextsvar. Frågorna grupperades i tre sektioner för att un-
derlätta för den svarande: generella frågor om graviditeten, träning innan graviditeten och trä-
ning under graviditeten. (Fanning, 2005) 
Frågorna och svarsalternativen utformades för att vara tydliga, konkreta, inte innehålla for-
muleringar som kunde tolkas på olika sätt eller innehålla ord som kan lägga värdering i olika 
svar. (Fink, 2003) 
 
Frågeformuläret med enkätfrågorna finns i bilaga 2. 
 
Frågeformuläret testades innan svarsperioden på en fokusgrupp på 10 personer inom populat-
ionen. De fick svara på frågorna och blev sedan intervjuade kring instruktionerna, formule-
ringar var tydliga, etc. Anmärkningar som uppkom åtgärdades innan undersökningsperioden 
inleddes. (Ejlertsson, 2014) 
 

4.4 Introduktionsbrev  
 
Med frågeformuläret bifogades ett introduktionsbrev och en framsida för enkäten. Introdukt-
ionsbrevet skrevs med enkelt språk för att syfte med studien skulle framgå tydligt. Det är 
också viktigt att det skulle framgå att deltagandet i studien var frivilligt. (Ejlertsson, 
2014)Utformningen av introduktionsbrevet gjordes genom att använda etikkommittén sydosts 
guide för informationsbrev (Fanning, 2005). Framsidan utformades för att tydligt visa vad 
studien handlade om och väcka intresse för densamma. Därför användes en kort och tydlig 
titel samt en färgad bakgrund, vilket visats kunna öka svarsfrekvensen med mellan 2% - 4% 
(Fanning, 2005) Introduktionsbrev finns i bilaga 1.  

 4.5 Statistiks analys  
Bearbetningen av svaren till enkätfrågorna gjordes med hjälp av Microsoft Excel. Deltagar-
nas svar bearbetades som anonyma individer i datamängden. Analysen gjordes genom att stu-
dera fördelningen av svarande på de olika frågorna både i absoluta antal och procentuell för-
delning. Analysen genomfördes genom korstabulering av svarsvariabler. Resultaten 
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sammanställdes och presenterades genom deskriptiva cirkel- och stapeldiagram, korstabeller 
samt histogram. 

4.6 Etiska överväganden  
Vid en enkätstudie är det viktigt att beakta specifikt vissa etiska krav. 
 
Informationskravet; de deltagande informerades tydligt om enkätundersökningen, dess syfte 
och om att det var frivilligt att delta. Samtyckeskravet; deltagarna i studien informerades om 
att de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan och samtycke inhämtades.  Konfiden-
tialitetskravet; deltagarna informerades om att deras svar inte skulle kunna identifieras av ut-
omstående. Nyttjandekravet; det framgick att insamlade uppgifter användes för det ändamål 
som enkäten avser. (Ejlertsson, 2014) Deltagarna informerades om ovanstående genom intro-
duktionsbrevet, se avsnitt 3.4  
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5. Resultat 
 
Enkäten var öppen för svar under 20 dagar och under den perioden lämnades 380 svar. Av de 
380 svaren var det 20 respondenter som fått sitt senaste barn för mer än 24 månader sedan, de 
exkluderades därför från resultatet. Totala svarsmängden resulterade i totalt 360 responden-
ter.  
 
Av de 360 svarande var den största delen kvinnor i åldrarna 21år till 30 år som fött sitt sen-
aste barn inom de 12 månader och hade ett barn.   
 
Tabell	1.	Ålder	på	respondenterna	som	svarade	på	enkätstudent.	Antal	svarande	360	

Ålder på respondenter Fördelning 
Upp till 20 år 1% 
21 år - 30 år 57% 
31 år - 40 år 41% 
41 år - 50 år 1% 

51 år + 0% 
 
Tabell	2.	När	föddes	senaste	barnet.	Antal	svarande	360				

När föddes senaste barnet  Fördelning 
Inom 12 månader 68% 

12 månader - 18 månader  17% 
18 månader - 24 månader  15% 

 
Tabell	3.	Hur	många	barn	kvinnorna	fött?	Antal	svarande	360			
	

Hur många barn hade kvinnorna fött?  Fördelning 
1 53% 
2 35% 
3 9% 

4 och fler  3% 
 
 
Resultaten presenteras här utifrån den frågeställning som presenterats i tidigare avsnitt. 

5.1 Hur upplevde kvinnor sin kunskapsnivå kring fysisk aktivitet och träning 
under sin graviditet?  
 
För att undersöka hur kvinnor upplever sin kunskapsnivå kring fysisk aktivitet och träning in-
nan sin graviditet användes frågan: 
 
Innan graviditeten, hur var din kunskapsnivå om hur man bör träna som gravid? 
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Svarsresultaten för den frågan presenteras i Figur 1. Noterbart är att 71 % av de svarande 
upplever att de har en låg eller mycket låg kunskapsnivå innan graviditeten. För det kvinnor 
som födde sitt första barn steg denna siffra till 77 %. 
 

 
Figur	1.	Visar	svarsprocent	för	upplevd	kunskapsnivå	av	gravidträning	innan	graviditeten.	Antal	svarande	

360		

För att undersöka hur kvinnor upplevde sin kunskapsnivå kring fysisk aktivitet och träning 
under sin graviditet användes frågan: 
 
Under graviditeten, hur var din kunskapsnivå om hur man bör träna som gravid? 
 
Svarsresultaten för den frågan presenteras i Figur 2. Här kan man notera att det inte är någon 
i populationen som upplevde sin kunskap om fysisk aktivitet och träning under graviditeten 
som mycket låg. Totalt upplevde drygt hälften av de svarande (52 %) att det hade en låg kun-
skap om fysisk aktivitet och träning under graviditeten. 
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Figur	2.	Visar	svarsprocent	för	upplevd	kunskapsnivå	av	gravidträning	under	graviditeten	Antal	svarande	

360		

Sammanfattningsvis upplever en majoritet av de svarande kvinnorna att de både före och un-
der graviditeten hade som mest en låg kunskapsnivå om fysisk aktivitet och träning och akti-
vitet under graviditeten. Den upplevda kunskapen ökade från före graviditeten till under gra-
viditeten. 

5.2 Från vem uppger kvinnor att de fick kunskap kring fysisk aktivitet kopplad 
till graviditet? 
 
För att undersöka vem kvinnorna upplevde att de fick kunskap om fysisk aktivitet och träning 
under graviditeten studerades svaren på ett antal frågor. Frågan ställdes om vem de träffat un-
der graviditeten, dels för att sätta basplattan för det som beskrevs i bakgrunden med en kvin-
nas resa genom graviditeten och dels för att kunna undersöka undergrupper av de svarande 
beroende på vem i vården de kommit i kontakt med. Följande fråga ställdes i enkäten: 
 
Vilken vårdpersonal träffade du under din graviditet? 
 
Svarsresultaten för den frågan presenteras i Figur 3. Man kan se att nästan samtliga respon-
denter varit i kontakt med en barnmorska, precis som det ska fungera. Knappt en tredjedel av 
de svarande (30 %) har varit i kontakt med en fysioterapeut under sin senaste graviditet. 
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Figur	3.	Visar	svarsprocent	för	vilken	vårdpersonal	kvinnan	kom	i	kontakt	med	under	graviditeten.	Antal	

svarande	360	svarande	 

För	att	fördjupa	förståelsen	av	vilka	som	besökte	fysioterapeut	korstabulerades	det	ur-
valet	med	variabeln	ifall	respondenterna	upplevt.	Resultatet	visade	att	92	%	av	de	som	
besökt	en	sjukgymnast	under	sin	graviditet	också	hade	upplevt	smärta.	Bäckensmärta	
var	den	vanligaste	typen	av	smärta	hos	de	som	besökte	en	sjukgymnast,	vilket	84	%	av	
dessa	hade	upplevt.	92	%	kan	jämföras	med	68	%	som	upplevt	smärta	av	alla	respon-
denter.	
 
Nästa	steg	för	att	besvara	frågeställning	var	att	fråga	kvinnorna	i	vilken	grad	det	upp-
levde	att	de	hade	någon	som	de	kunde	prata	med	om	fysisk	aktivitet	och	träning:	
	
I	vilken	grad	upplevde	du	att	du	hade	möjlighet	att	prata	träning	och	graviditet	med	nå-
gon	som	kunde	stötta	dig	under	din	graviditet?	
	
Svarsresultaten	för	den	frågan	presenteras	i	Figur	4.	Noterbart	är	att	76	%	upplevde	att	
de	hade	detta	till	låg	eller	mycket	låg	grad.		
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Figur	4.	Visar	svarsprocent	för	om	de	svarande	kvinnorna	upplevde	att	de	hade	någon	att	prata	med	som	

kunde	stötta	dem	kring	träning	under	graviditeten.	Antal	svarande	360 

För	att	undersöka	djupare	i	frågeställningen	ovan	korstabulerades	de	två	föregående	
frågorna	för	att	se	om	det	var	någon	skillnad	i	vem	man	träffat	i	de	olika	grupperna	som	
upplevt	att	de	att	de	haft	någon	att	träffa	respektive	inte.	I	Tabell	visas	en	jämförelse	där	
den	statiska	variabeln	är	satt	till	vilken	grad	den	svarande	upplevt	att	de	haft	någon	att	
prata	träning	med	under	graviditeten	delat	upp	i	två	grupper	(mycket	hög/hög	och	
mycket	låg/låg).	Sedan	studeras	hur	många	i	dessa	undergrupper	som	träffade	en	fysio-
terapeut	under	graviditeten.	Noterbart	är	att	i	den	grupp	som	haft	någon	att	prata	trä-
ning	med	hade	44	%	träffat	en	fysioterapeut	att	jämföra	med	13	%	i	den	andra	under-
gruppen.	I	jämförelse	låg	andelen	för	hela	populationen	på	30	%.	
 
Tabell	4.	Jämförande	korstabell,	de	som	upplevt	att	de	haft	någon	att	prata	träning	med	under	graviditeten	
och	de	som	träffat	en	sjukgymnast	

Den grad kvinnor som upp-
levde att de hade någon att 
prata träning med under gravi-
diteten 
 

Alla  
respondenter 

Mycket hög-/hög 
grad 

Mycket låg- /låg 
grad 

Träffade fysioterapeut under 
graviditeten. 

30 % 44 % 13 % 

 
Nästa del i att undersöka den här frågeställningen var att ställa frågan om kvinnor upplevde 
att de fick tillräcklig information om träning under graviditeten. Följande fråga ställdes: 
 
Upplevde du att du fick tillräcklig information kring träning och graviditet? 
 
Svarsresultatet presenteras i Figur 5, en majoritet (70 %) av de svarande anser att de inte fått 
tillräcklig information om träning under graviditeten. 
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Figur	5.	Visar	svarprocent	för	ifall	kvinnor	upplever	att	de	fick	tillräcklig	information	om	träning	under	gra-

viditeten.	Antal	svarande	360	

 
För att följa upp och fördjupa föregående fråga ställdes följande följdfråga i enkäten: 
 
Om ja, från vem fick du information kring träning och graviditet? 
 
Svarsresultatet presenteras i Figur 6. Det går att se att den största delen (39 %) av de svarande 
fick informationen om träning under graviteten från en fysioterapeut. Noterbart är också att 
denna fråga hade ett visst bortfall i svarande på 9 %. 
 

 
Figur	6.	Visar	svarsprocent	på	en	följdfråga	-	de	som	upplevt	att	de	fått	tillräcklig	information	om	träning	

under	graviditeten,	från	vem	de	fick	den	informationen.	Antal	svarande	155	svarande.	

Sammanfattningsvis för denna delfrågeställning kan sägas ett de som upplever att de fått till-
räcklig information om träning under graviditeten har de flesta av dessa fått den informat-
ionen från en fysioterapeut. Det går också att konstatera att de som träffat en fysioterapeut i 
högre grad upplever att de har någon som kan stötta dem kring träning under graviditeten. 
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Dock upplever endast 30 % att de fått tillräcklig information om träning under graviditeten, 
och endast 30 % av de svarande har varit i kontakt med en fysioterapeut. 

5.3 Påverkade deras kunskapsnivå inom fysisk aktivitet kopplad till graviditet 
deras fysiska aktivitet under graviditeten? 
 
Också den tredje frågan besvaras genom att studera svaren från flera olika frågor. Till att 
börja med studeras svarsprocenten på frågan ifall de svarande ändrade något i sin träning un-
der graviditeten. Följande fråga ställdes i enkäten: 
 
Förändrade du din träning under din graviditet? 
 
I Figur 7 ser vi att 75 % av respondenterna gjorde någon typ av förändring av sin träning un-
der graviditeten medan 25% av de svarande uppger att de inte gjorde någon förändring. 
 

 
Figur	7.	Visar	svarsprocenten	på	frågan	om	kvinnorna	förändrade	något	med	sin	träning	under	graviditeten.	
Antal	svarande	360.	

För att fördjupa föregående fråga korstabulerades den upplevda kunskapen om träning för 
gravida både före och under graviditeten med den andel som genomfört någon förändring av 
sin träning (se Tabell respektive Tabell). Av den analysen kan utläsas att en högre kunskaps-
nivå också verkar indikera en högre andel som genomför någon typ av förändring med sin 
träning. 
 
Tabell	5.	Jämförande	korstabell,	upplevd	kunskap	om	träning	innan	graviditeten	och	andel	som	förändrade	
sin	träning	under	graviditeten	

Upplevd kunskapsnivå om 
fysisk aktivitet innan gravidi-
teten 

Alla 
respondenter 

Mycket hög-/hög 
grad 

Mycket låg- /låg 
grad 

Andel som förändrade sin trä-
ning under graviditeten  

75% 86 % 71 % 
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Tabell	6.	Jämförande	korstabell,	upplevd	kunskap	om	träning	under	graviditeten	och	andel	som	förändrade	
sin	träning	under	graviditeten	

Upplevd kunskapsnivå om 
fysisk aktivitet under gravidi-
teten 

Alla 
respondenter 

Mycket hög-/hög 
grad 

Mycket låg- /låg 
grad 

Andel som förändrade sin trä-
ning under graviditeten 

75% 82 % 67% 

 
Med ovanstående resultat kommer den naturliga följdfrågan, vilken typ av förändring som 
gjordes med träningen. I enkäten ställdes följande fråga: 
 
Om ja, vad förändrade du? 
 
Figur 8 visar vilken typ av förändring respondenterna gjort. De vanligaste förändringarna 
som gjordes i ungefär samma utsträckning var träningsmängd och träningsintensitet. Ingen 
tydlig skillnad i mönstret kunde ses för de som träffade en fysioterapeut. 
 

 
Figur	8.	Visar	svarsprocenten	för	vilken	typ	av	förändring	respondenterna	som	gjort	någon	förändring	ge-

nomfört	(alla	svarande	samt	bara	de	som	träffat	en	fysioterapeut)	

 
För att studera hur träningsmängden påverkades av respondentgruppen ställdes frågan om hur 
ofta de tränade innan och under graviditeten:  
 
Hur ofta tränade du innan graviditeten? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Träningsitensitet	(Hur	ansträngande	träning)

Träningsmängd	(Hur	ofta	du	tränar)

Typ	av	träning

Annat

Vilken	typ	av	förändring	som	gjordes	med	träningen

Träffat	fysioterapeut Alla



	

20	

Hur ofta tränade du under graviditeten (efter vecka 25)? 
 
Det som visades i tidigare studier bekräftas även i denna med att träningsmängden minskar 
under graviditeten. Figur 9 och Figur 10 visar genom histogram hur fördelningen av de olika 
svarsalternativen för träningsmängd var för de svarande. Ingen skillnad i fördelningen var 
tydlig för de svarande som träffat en fysioterapeut. 
 

 
Figur	9.	Visar	ett	histogram	över	hur	träningsmängden	fördelas	i	respondentgruppen	innan	graviditeten.	

Antal	svarande	360.		

 
Figur	10.	Visar	ett	histogram	över	hur	träningsmängden	fördelas	i	respondentgruppen	under	graviditeten.	

Antal	svarande	360.		

Sammanfattningsvis kan sägas att de svarande med en högre upplevd kunskap om fysisk akti-
vitet och träning under graviditeten är mer benägna att genomföra någon typ av förändring i 
sin träning under graviditeten. De vanligaste förändringarna är att ändra träningsmängd och 
träningsintensitet. Förändringen är tydlig i det att under graviditeten tränar 61 % av de sva-
rande färre än en gång per vecka. Ingen tydlig skillnad kunde utläses i typ av förändring eller 
träningsmängd bland de som träffat en fysioterapeut under graviditeten.  
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6. Analys – Diskussion 

6.1 Metod  
En generell fördel med enkätundersökningar är att de kan göras på ett förhållandevis stort ur-
val och nå ut till ett stort geografiskt område. Resultaten av en enkätundersökning är relativt 
lättolkade. Ämnen som uppfattas som känsliga passar för metoden med förutsättningen att de 
hanteras på rätt sätt. Man har också sett att en påminnelse tenderar att öka svarsfrekvensen 
för undersökningen. (Ejlertsson, 2014) En negativ aspekt med enkätundersökningar är att 
svarsfrekvensen generellt gått ned de senaste åren. Bortfallet har ökat och det ökar svårig-
heten att komma upp i ett tillräckligt stort svarsunderlag från populationen för att uppnå ett 
representativt utfall. (Ejlertsson, 2014) Genom sin utformning är frågeformuläret begränsat 
till hur många frågor som kan ställas. En enkätstudie bör inte ta mer än 30 minuter att genom-
föra. En nackdel med metoden är att den svarande inte kan ställa frågor till forskaren om de 
exempelvis inte förstår en formulering eller en fråga. Personer med lässvårigheter kan ha 
svårt att genomföra denna typ av undersökning. (Ejlertsson, 2014) 
 
I utvärderingen av metoden är det framförallt två frågor som bör ställas: ”var metoden lämp-
lig för att besvara frågeställningen?” och ”går det att lita på resultaten?”. För att utvärdera 
den första frågan går att konstatera att för att uppnå denna typen av kvantitativa svar som frå-
geställningen sökte är enkätstudie en väl beprövad och effektiv modell för lättolkade resultat. 
(Ejlertsson, 2014) Det går också att argumentera för att uppföljande kvalitativa studier skulle 
kunna genomföras för att på ett ännu bättre sätt fördjupa frågeställningen. Ett argument mot 
enkätundersökningar är att det är en retrospektiv studie, vilka i allmänhet har en lägre evi-
densgrad än prospektiva studier. (Ejlertsson, 2014) En fördel med enkätstudien är dock möj-
ligheten att nå ut och få svar från en stor del av populationen. Det är också en nyckel för att 
besvara den andra frågan om metoden, ifall resultatet är tillförlitligt. Ett större antal respon-
denter innebär oftast att en resultatet från en studie ökar i trovärdighet. Det var därför positivt 
att 360 personer valde att svara på enkäten. Den enkät som användes i studien validitetstesta-
des också innan svarsperioden av 10 personer i populationen som fick lämna synpunkter på 
formuleringar av frågor samt upplägg. Det ökar sannolikheten att enkäten var utformad på ett 
sätt som gjorde att respondenterna kunde svara korrekt. Dock skapades enkäten för den här 
studien och baserades inte på någon enkät som använts vid tidigare studier vilket i sin tur på-
verkar validiteten och reliabiliteten för studien negativt. 
 

6.2 Resultat och slutsats 
Utifrån resultaten i den här studien går det att resonera kring att de kvinnor som träffar en fy-
sioterapeut under sin graviditet i högre grad verkar uppleva att de får information om hur de 
bör träna under graviditeten, upplever själva att deras kunskap om träning och graviditet är 
högre och känner i högre grad att de har någon att prata träning med under sin graviditet. Det 
är dock endast en tredjedel av de gravida kvinnorna som träffar en fysioterapeut under sin 
graviditet. Det går att diskutera huruvida den tredje frågeställningen kring om kunskap om 
träning och graviditet påverkade kvinnans fysiska aktivitet under graviditeten besvarades i 
studien eller ej. Det samband som visade sig efter analysen utav svaren var att en större andel 
av de med hög eller mycket hög kunskap gjorde någon typ av förändring i sin träning. Inget 
samband i vad denna typ av förändring var kunde dock tydas i resultaten. En annan intressant 
aspekt inom samma område är att det inte kunnat utskiljas någon tydlig trend i att de som 
träffade en fysioterapeut gjorde andra typer av ändringar i sin träning än de som inte träffade 
en fysioterapeut. En möjlig orsak till det är att de som träffar en fysioterapeut endast är de 
som upplever stor smärtproblematik. Den viktiga rådgivningen kring träning som Kramer 
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beskriver blir då endast teoretisk eftersom kvinnan med smärtproblematiken i praktiken end-
ast kan hoppas på sjukskrivning och ordineras träningsförbud (Kramer & S.W, 2007). Man 
kan då tänka sig att för att fler kvinnor ska få en möjlighet att uppleva de fördelar som finns 
med träning innan och i samband med graviditeten skulle resultaten från studien kunna peka 
på ett behov att fler friska gravida kvinnor ska ha en möjlighet att träffa en fysioterapeut eller 
en annan person med motsvarande kunskap. Detta behöver emellertid utredas i vidare studier. 
I Figur 3 kan utläsas att nästan alla kvinnor i studien varit i kontakt med en barnmorska under 
graviditeten. (Fridén, et al., 2012) skriver om en möjlighet för ett utökat samarbete mellan fy-
sioterapeuter och barnmorskor för att möjliggöra kvinnor att dra nytta av hälsofördelarna av 
fysisk aktivitet vid graviditet men också för att stärka deras egna upplevelse av kunskapen 
kring träning och tryggheten i att veta hur de bör träna för att undvika smärta och minimera 
risker för komplikationer. Efter resultaten i denna studie kan författaren uppmuntra till ytterli-
gare studier om hur det här tvärvetenskapliga samarbetet skulle kunna fungera i praktiken. 
Går det att identifiera några fungerande samarbetsmodeller eller finns det lokala exempel på 
framgångsrecept som skulle kunna dokumenteras via kvalitativa studier? Förhoppningsvis är 
det ett intressant område för fler att börja utforska.   
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8. Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enkätundersökning om graviditet och träning 
Enkätundersökning om graviditet och träning 
 

Enkätundersökning graviditet och träning 

HAR DU BLIVIT 
MAMMA DE SENASTE 
TVÅ ÅREN? 

Delta i en kort enkätundersökning om graviditet och 
träning. Dina svar kommer användas för framdrif-
ten av forskningen inom området. 
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Jag är en legitimerad fysioterapeut som jobbar kliniskt på MedFit Flemingsberg. 
Jag har valt att skriva en magisteruppsats om hur kvinnor upplever sin kunskap 
om träning under och efter graviditeten. 
 
Syftet med uppsatsen är att se om barnmorskorna och sjukgymnaster i en tvär-
professionell samverkan kan samarbeta bättre kring träning och graviditet. Det 
finns i dag ingen rutin eller tradition att barnmorskor och sjukgymnaster sam-
verkar och utnyttjar varandras professionella kompetens för att stödja den gra-
vida kvinnan till god hälsa.   
 
Deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan när-
mare motivering. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  
 
Resultaten av studien kommer finnas tillgänglig från och med juli 2019 via in-
stituten för Idrottsvetenskap på Linnésuniversitet i Kalmar Växjö.  
 
Har du några frågor kring studien eller enkäten tveka inte att höra av dig.  
 
Ida Forsén  
Legitimerad Fysioterapeut  
ida.forsen@hotmail.com 
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9. Bilaga 2  
Enkätfrågor  

Instruktion	

Ringa	in	det	alternativ	som	passar	dig	bäst.	På	vissa	frågor	kan	flera	alternativ	passa,	då	kan	du	också	ringa	
in	flera	alternativ.	Besvara	frågorna	utifrån	upplevelsen	från	din	senaste	graviditet.		

	

1. Hur	många	barn	har	du?		

a. 1	

b. 2	

c. 3	

d. 4	eller	fler	

2. 	När	födde	du	ditt	senaste	barn?		

a. Inom	de	senaste	12	månaderna	

b. 12	månader	–	18	månader	

c. 18	månader	–	24	månader	

d. Över	24	månader	sedan	

3. 	Hur	gammal	är	du?		

a. Upp	till	20	år		

b. 21	år	–	30	år		

c. 31	år	–	40	år		

d. 41	år	–	50	år	

e. 50	år	+		

4. 	Hade	du	smärtor	under	graviditeten?		

a. Ja	

b. Nej	

	

	

	

5. 	Om	ja,	vilken	typ	av	smärta?	
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a. Bäckensmärta	

b. Ryggsmärta	

c. Fotsmärta	

d. Bäckenbottensmärta	

e. Annat:		

6. 	Hade	du	andra	medicinska	besvär	under	graviditeten?		

a. Ja	

b. Nej	

7. Om	ja,	vilken	typ	av	åkommor?	

a. Huvudvärk	

b. Urininkontinens	

c. Havandeskapsförgiftning	

d. Annat:		

	

Träning	innan	graviditeten	

	

8. 	Hur	ofta	tränade	du	innan	graviditeten?		

a. Färre	än	1	gång	i	veckan	

b. 1	–	2	gånger	i	veckan		

c. 3	–	4	gånger	i	veckan		

d. 5	–	7	gånger	i	veckan		

e. Fler	än	7	gånger	i	veckan	

	

	

	

	

9. 	Vilken	typ	av	träning	utförde	du	innan	du	blev	gravid?		
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a. Styrketräning	

b. Löpning	

c. Simning		

d. Cykel	

e. Cross	fit		

f. Kampsport	

g. Ridning		

h. Bollsport		

i. Racketsport		

j. Yoga	

k. Promenader	

l. Gruppträning	

m. Annat:		

10. 	Innan	graviditeten,	hur	var	din	kunskapsnivå	om	hur	man	bör	träna	som	gravid?	

a. Mycket	låg	

b. Låg	

c. Hög	

d. Mycket	hög	

Träning	under	graviditeten	

	

11. 	Hur	ofta	tränade	du	under	graviditeten	(efter	vecka	25)?		

a. Färre	än	1	gång	i	veckan	

b. 1	–	2	gånger	i	veckan		

c. 3	–	4	gånger	i	veckan		

d. 5	–	7	gånger	i	veckan		

e. Fler	än	7	gånger	i	veckan	

	

12. Under	graviditeten,	hur	var	din	kunskapsnivå	om	hur	man	bör	träna	som	gravid?	

a. Mycket	låg	
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b. Låg	

c. Hög	

d. Mycket	hög	

13. I	vilken	grad	kände	du	att	du	kunde	utföra	träningen	på	ett	sätt	som	inte	skadade	barnet	eller	dig	un-
der	graviditeten?		

a. Mycket	låg	

b. Låg	

c. Hög	

d. Mycket	hög	

14. Förändrade	du	din	träning	under	din	graviditet?	

a. Ja	

b. Nej	

15. Om	ja,	vad	förändrade	du?	

a. Typ	av	träning	

b. Träningsmängd	(Hur	ofta	du	tränar)	

c. Träningsintensitet	(Hur	ansträngande	träningen	är)	

d. Annat:	

16. Slutade	du	utföra	någon	specifik	träningsaktivitet	som	du	gjorde	innan	graviditeten?		

a. Ja	

b. Nej	

17. Om	ja:	vilken	aktivitet	och	varför:		

	

	

	

18. La	du	till	någon	ny	träningsaktivitet	under	din	graviditet	som	du	inte	gjorde	innan?		
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a. Ja		

b. Nej		

19. Om	ja:	vilken	aktivitet	och	varför:		

	

20. I	vilken	grad	upplevde	du	att	du	hade	möjlighet	att	prata	träning	och	graviditet	med	någon	som	
kunde	stötta	dig	under	din	graviditet?		

a. Mycket	låg	

b. Låg	

c. Hög	

d. Mycket	hög	

21. 	Vilken	vårdpersonal	träffade	du	under	din	graviditet?		

a. Barnmorska		

b. Sjukgymnast/Fysioterapeut		

c. Sjuksköterska		

d. Läkare	

e. Arbetsterapeut		

f. Kurator/Psykolog		

22. 	Upplevde	du	att	du	fick	tillräcklig	information	kring	träning	och	graviditet?		

a. Ja	

b. Nej	

23. 	Om	ja,	från	vem	fick	du	information	kring	träning	och	graviditet?	

a. Barnmorska		

b. Sjukgymnast/Fysioterapeut		

c. Läkare	

d. Influencer		

e. Annat:		

24. 	Om	ja	(på	fråga	22)	När	under	graviditeten	fick	du	information	kring	träning	och	graviditet?		
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a. Graviditetsvecka:	0–5	vecka	

b. Graviditetsvecka	6	-	10	vecka		

c. Graviditetsvecka	11	-	15	vecka		

d. Graviditetsvecka	16	–	20	vecka		

e. Graviditetsveckor	21	–	25	vecka		

f. Graviditetsveckor	26	–	30	vecka		

g. Graviditetsveckor	31	–	35	vecka		

h. Graviditetsveckor	36	–	40	vecka	

i. Graviditetsvecka	41	eller	senare				

	

 

 

 

 

 
 


