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Sammanfattning 
 
Introduktion: Att vara fysiskt aktiv under graviditet är viktigt för kvinnans hälsa. Förutom 
lägre viktökning minskar det risken för graviditetsdiabetes, högt BT och akut kejsarsnitt. Dock 
möter enligt endast 27% rekommendationerna på måttlig intensitet ≥150 min/v. Fåtal studier 
existerar i svensk kontext, ingen kvantitativ, vilka faktorer kvinnor anger hindrar och främjar 
dem. Kunskap som skulle hjälpa till att bättre möta deras behov och utmaningar till aktivitet. 
Syfte: att studera fysiska aktivitetsförändringar under graviditeten och faktorerna som inverkar 
på förändringen hos svenska gravida kvinnor Metod: Enkätstudie med retroperspektiv ansats 
distribuerad till gravida i tredje trimestern via barnmorskemottagning och sociala medier. 
Enkäten innehöll 19 frågor. Alla, förutom bakgrundsfrågor, var segmenterade i före graviditet 
och i trimesterperioderna. Statistisk analys Mann-Whitney U-test och Wilcoxons tecken-
rangtest samt deskriptivt i frekvenstabeller. Resultat: 32 kvinnor, ålder 31.5 (SD 3.8), 60% 
skattade hälsan mycket bra före graviditet, 28% under, samt 9% mycket dåligt. Gravida med 
barn skattade hälsan sämre under graviditet jämfört med förstföderskorna. Fysiska 
aktivitetsnivån minskade från 81% före till 38% i T3. Inaktiv tid i mer än 10h ökade från 28% 
till 59% i T3. Dominerande hindren var graviditetssymtom och trötthet, i T3 angav flera 
okunskap jämfört med före. Hälsa och att träning ger energi, motiverade kvinnorna före 
graviditet medan under var det hälsa och förebyggande effekter av graviditetssymtom. 
Deltagarna önskar mer individuellt stöd och kunskap för att vara mer aktiv under graviditeten. 
Slutsats: Gravida behöver mer stöd i hur fysisk aktivitet kan anpassas till gravitetens 
förändrade situation och för ökad trygghet till att vara aktiv. 

 
 
 
 

 



 

 

Förord 
I min yrkesroll som medicinsk massageterapeut hjälper jag kvinnor att gynnsamt stärka kroppen 
efter graviditet. Det har gjort mig uppmärksam att en stor andel kvinnor anger en låg nivå av 
aktivitet under graviditeten. Att förlora en vana att vara fysiskt aktiv under 9 månader medför 
både att det blir svårare att återskapa vanan efter graviditet och att stärka upp kroppen på nytt 
samt ger en negativ inverkan på hälsan. Den nyligt publicerade studien av Meander m.fl. (2021) 
som är baserat på data från gravida i Västerbotten visade att antagandet om låg aktivitetsnivån 
var besannad, 27% uppfyllde rekommenderad mängd fysisk aktivitet under graviditeten. Det 
blev startskotten för mig, att i min kandidatuppsats utforska ämnet mera. Målsättningen har 
varit att generera en större förståelse för hur vi kan hjälpa gravida kvinnor till att vara mer aktiva 
under sin graviditet så att de kan bibehålla och stärka sin hälsa än motsatsen. Arbetet har varit 
lärorikt och jag ser fram emot att få omsätta kunskapen i min nya yrkesroll som hälsovetare. 

Vill skicka ett stort Tack för all hjälp och stöttning jag fått genom arbetet, den har varit 
ovärderlig. Ett extra tack till min handledare Christina Berg för all hjälp och feedback under 
resans gång vilket utvecklat uppsatsen till vad den är idag. 

 

Sandra Jansson Crawford 

Göteborg 23 maj 2022  
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Introduktion 

En fysiskt aktiv vardag, enligt rekommendationerna ≥150 min på måttlig intensitet i veckan 
(Bull m.fl., 2020; Folkhälsomyndigheten, 2021), är viktig för en gravid kvinna. Det minskar 
risken att graviditetsförändringarna resulterar i komplikationer, så som graviditetsdiabetes och 
akut kejsarsnitt, medan en positiv aspekt är att det bibehåller och ökar kvinnans hjärt- och 
lungkapacitet (2018 PAGAC, 2018; Dipietro m.fl., 2019). Studier visar att mellan 44–73% av 
kvinnorna inte når upp till rekommendationerna under graviditeten och att 20–43% har en 
inaktiv vardag i mer än 10h per dag (Gibbs m.fl., 2021; Meander m.fl., 2021). Samtidigt som 
det finns det en övergripande en positiv attityd hos gravida kvinnor till just fysisk aktivitet 
(Harrison m.fl., 2017; Ekelin m.fl., 2018). De faktorer som kvinnor världen över anger som 
hinder till aktivitet är graviditetsförändringar, illamående, smärta och trötthet, men även lågt 
socialt stöd och okunskap (Harrison m.fl., 2017; Coll m.fl., 2017). Samtidigt har kvinnans 
kroppsmasseindex (BMI) och tidigare aktiva beteende en betydande inverkan på aktivitetsnivån 
(Bauer m.fl., 2018). I svensk kontext har forskning främst bedrivits för att studera gravidas 
fysiska aktivitetsnivå och implikationer på kvinnans och/eller barnets hälsa (Meander m.fl., 
2021; Lindqvist m.fl., 2016). I endast ett fåtal studier har gravidas hinder till aktivitet 
undersökts. Ekelin m.fl. (2018) intervjuade inaktiva gravida om deras upplevelse av fysisk 
aktivitet under graviditet och Lindqvist m.fl. (2018) studerade upplevelsen av barnmorskornas 
rådgivning kring fysisk aktivitet. Inga studier har, enligt författarens vetskap, genomförts i 
Sverige med syfte att specifikt och mer kvantitativt utforska vilka faktorer svenska gravida 
kvinnor anger som hindrar och främjar fysisk aktivitet. Outforskat är även vilket stöd samma 
kvinnor anser skulle kunna öka deras aktivitet. Kunskap som skulle hjälpa till att bättre möta 
svenska kvinnors behov och utmaningar under graviditet. 

Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet är att studera förekomsten av fysiska aktivitetsförändringar under 
graviditeten samt vilka faktorer som påverkar aktivitetsnivån hos svenska gravida kvinnor. Det 
sekundära syftet är att beskriva det stöd kvinnorna upplever kan hjälpa till att öka 
aktivitetsnivån. 

1. Förändras den fysiska aktivitetsnivån under graviditeten jämfört med före? 
2. Vilka faktorer har begränsat kvinnorna att vara aktiva? 
3. Vad motiverar gravida till fysisk aktivitet? 
4. Anger kvinnorna att de saknat något stöd som de tror kunde hjälpt för att vara mer 

aktiv? 

Bakgrund  

Fysisk aktivitet, hälsa och graviditet 

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som beskriver allt skelettmuskelarbete vilket resulterar i 
rörelse av kroppen (2018 PAGAC, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2021), allt från lättare 
vardagsbestyr hemma till tuffa träningspass innefattas därmed i definitionen. Ett tydliggörande 
av begreppet kan göras genom att specificera hur mycket kraft det krävs av musklerna att utföra 
arbetet, vilken intensiteten det är, som speglas av musklernas energiförbrukning (metabolisk 
ekvivalent MET). Lätt intensitet använder 1.6-3MET, exempelvis att gå långsamma 
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promenader eller laga mat. 3-6MET definieras som måttlig intensitet vilket är aktiviteter som 
får upp pulsen medan personen fortfarande kan prata som i snabba promenader och dans. Allt 
över 6MET räknas som intensiv intensitet, exempelvis att springa eller utföra gymnastik. 
Aktiviteter som medför mindre mängd kroppsrörelser, däribland att sitta, använder låg 
energiförbrukning på 1-1.5MET och definieras inaktivitet (2018 PAGAC, 2018). I uppsatsen 
används begreppet fysisk aktivitet synonymt med måttlig intensitet baserat på nedanstående 
rekommendationerna. 

Att vara fysiskt aktiv under graviditeten har inte alltid ansetts vara positivt, 2018 Physical 
Activity Guidelines Advisory Committee (PAGAC) (2018) beskriver i sin rapport att så sent 
som 1985 avrådde American Collage of Obstetricians and Gynecologist (ACOG) gravida från 
att anstränga sig kraftigt i mer än 15 minuter och att hålla pulsen under 140bpm. Dagens 
internationella och nationella rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditet (Bull m.fl., 
2020; Folkhälsomyndigheten, 2021) skiljer sig inte nämnvärt från råden för andra vuxna mellan 
18–65 år. De förhåller sig lite mer restriktiva till intensitet och mängd, minst 150 min på måttlig 
intensitet i veckan under hela graviditeten jämfört med 150–300 min eller 75–150 min intensiv 
intensitet för befolkningen i stort. Å andra sidan framförs det att gravida kvinnor med vana att 
träna på högre intensitet och större mängd kan fortsätta att göra det så länge det inte förekommer 
några komplikationer. Råden att träna styrka för hela kroppen två dagar i veckan och att 
minimera stillasittande är dock desamma oberoende om du är gravid eller ej. Fastän 
rekommendationerna liknar varandra existerar det separata rekommendationer för att belysa att 
fysiskt aktivt beteende är viktigt för kvinnans och barnets hälsa under och efter graviditeten 
(Bull m.fl., 2020; Folkhälsomyndigheten, 2021). Betydelsen av fysisk aktivitet betonas av 
Folkhälsomyndigheten (2021) och Mottala m.fl. (2019) genom att ge riktade råd till inaktiva 
kvinnor att gradvis öka sin aktivitetsintensitet och -volym tills de når de veckovisa 150 min på 
måttlig intensitet. Kontraindikationer för aktivitet finns vid vissa tillstånd som 
havandeskapsförgiftning och oklar vaginal blödning. Vid andra tillstånd som högt blodtryck 
under graviditeten och undernäring rekommenderas att fysisk aktivitet sker i dialog med läkare 
eller gynekolog. Utöver det är riktlinjerna för gravida, att undvika aktiviteter som riskerar slag 
eller fall på magen, vara aktiv i varmt klimat, dyka med syrgastank, och vara aktiv på höjder 
över 2500 m (Mottala m.fl., 2019).  

Förutom den betydelsefulla hälsoaspekten att fysiskt aktiva gravida bibehåller eller ökar sin 
hjärt- och lungkapacitet finns det specifika hälsovinster. Hälsovinsterna är möjliga för alla 
gravida, oberoende av tidigare aktivitetsnivå och BMI, att uppnå när aktivitetsnivån anpassas 
till rådande rekommendationer (2018 PAGAC, 2018; Dipietro m.fl., 2019). Ett tydligt samband 
är att det resulterar i lägre viktökning med ungefär ett kilogram och det minskar risken med 
20% för en ogynnsam viktökning. Fysisk aktivitet under graviditeten minskar även risken för 
att utveckla graviditetsdiabetes med 27% och postpartum depression. De kvinnor som varit 
regelbundet fysiskt aktiva före graviditet och under den första trimestern har en 69% minskad 
risk att utveckla graviditetsdiabetes samt lägre risk att utveckla högt blodtryck och 
havandeskapsförgiftning under graviditeten. Vidare är det observerat att aktivitet under 
graviditet minskar risken för akut kejsarsnitt, lägre födselvikt, och att aktiva gravida upplever 
mindre ångest och depression under graviditeten. Sambanden är svagare jämfört med 
ovannämnda faktorer men är av betydelse (2018 PAGAC, 2018; Dipietro m.fl., 2019).  

Graviditetens förändringar 

En graviditet varar upp till 9 månader, 42 veckor eller 294 dagar (Fridén m.fl., 2011; Karolinska 
Instiutet, u.å.). Vetenskapligt beskrivs graviditetsförändringarna främst veckovisa som på 
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svenska digitala 1177 Vårdguiden (u.å.). En annan vanlig uppdelning av tiden för att belysa 
olika faser under graviditeten är begreppet trimester, vilka varar runt 3 månader var 
(Nationalencykolpedin, u.å.). Begreppet är vedertaget och vanligt förekommande i 
vetenskapliga texter men utan tydlig existens av en fast definition. I Karolinska Institutets 
uppslagsverk över svenska medicinska termer definieras varje trimesterperiod att vara i 14 
veckor från befruktning (Karolinska Instiutet, u.å.). Å andra sidan definierar Fridén m.fl. (2011) 
graviditetsvecka 0 till 12 som första trimester, vecka 13 till 25 som andra och vecka 26 till 
förlossning som tredje. 

En graviditet leder till betydande fysiologiska förändringar vilket påverkar hur kroppen ser ut 
och fungerar samt ger förändringar i hormonnivåerna. De individuella variationerna är stora, 
bland annat på grund av tidigare hälsa (Soma-Pillay m.fl. 2016). Hormonförändringarna 
inverkar på kvinnans humör samtidigt som en graviditet betyder att livet i stort kommer att 
förändras. Lilliecreutz m.fl., (2016) poängterar att det är av yttersta vikt att kvinnan 
psykologiskt kan hantera förändringarna genom att det även inverkar på hennes fysiska hälsa. 

Fysiologiska förändringar 

Den mest utmärkande förändringen är viktuppgång som ska ske hos alla kvinnor oberoende av 
BMI före graviditet. ACOG (2013) beskriver att vid hälsosam BMI 18.5–24.9 finns det 
koncensus till att följa Institute of Medicine (IOM) rekommendationer på 11.3–15.9 kg 
viktökning. Hos gravida med övervikt och fetma (BMI >25) är forskningen mer tvetydig till 
vad som anses vara optimal viktökning, enbart 2.7 kg kan vara tillräckligt (ACOG, 2013). 
Rogozinska m.fl. (2019) analyserade viktökning i relation till IOM rekommendationer, baserat 
på data från 16 länder. Resultatet visade att 37% av kvinnorna ökade mer än rekommenderat, 
medianvärdet för viktökningen var 3 kg (q1=1.3 kg, q3=6 kg), samt att berörda kvinnor hade 
en 50% ökad risk för akut kejsarsnitt (Rogozinska m.fl., 2019). Det växande fostret resulterar i 
en gradvis förändring av kvinnans biomekaniska förhållanden runt bäckenet, bröstkorgen, och 
ryggraden samt en förändrad tyngdpunkt. I boken Graviditet, hälsa och träning beskriver 
Fridén m.fl., (2011) vidare hur en gynnsam ergonomi och fysisk aktivitet kan hjälpa kvinnan 
att hantera dessa förändringar och minimera att de ger upphov till fysiska besvär. 

Andra normala fysiologiska förändringar vilka påverkas av eller inverkar på den fysiska 
aktiviteten kan läsas i Soma-Pillay m.fl. (2016) sammanfattning. I ett tidigt skede sker en 
vidgning av de yttre blodkärlen med en påföljande ökad plasmavolym vilken ökat med närmare 
50% i tredje trimestern, även antalet röda blodkroppar ökar men inte i samma grad. Mängden 
blod som pumpas ut har redan vid 8:e veckan ökat med 20% främst genom större fyllnadsgrad 
i hjärtats vänstra kammare vilket sekundärt leder till hjärtmuskeltillväxt och starkare 
pumpförmåga (Soma-Pillay m.fl. 2016). Förändringarna i cirkulationssystemet medför en 
blodtryckssänkning på 5–10 mm Hg av det systoliska trycket och 10–15 mm Hg av det 
diastoliska, med lägst tryck i tredje trimestern (Fridén m.fl., 2011). Förhöjd ämnesomsättning 
och syrebehov resulterar i att kvinnan ventilerar 40–50% mer luft varje minut, som främst beror 
på större inandningsvolym. Mot slutet av graviditeten begränsas andningskapaciteten av att 
diafragman trycks uppåt i en trängre bukhåla. Illamående och kräkningar är ett vanligt 
förekommande besvär under graviditeten, närmare 90% drabbas, främst under de första 20 
veckorna. Orsaken till besvären är inte helt klarlagd, flera anledningar har observerats. Under 
den första trimestern kopplas ofta besvär till de höga nivåerna av graviditetshormonet humant 
koriongonadotropin vilka minskar i mängd mot slutet av första trimestern samtidigt som 
illamåendet avtar. En annan faktor som observerats vid besvär är en onormal 
sköldkörtelfunktion. Avslutningsvis, graviditet resulterar i ett förhöjt blodsocker hos kvinnan 
under andra och tredje trimestern när graviditetshormoner stör signalerna från cellernas 
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insulinreceptorer. Det minskar glukosupptaget i kvinnans celler för att säkerhetsställa fostrets 
glukostillgång. Tillståndet kan resultera i graviditetsdiabetes utifall bukspottkörteln inte kan 
öka insulinproduktionen i den mån som krävs för att möta cellernas näringsbehov (Soma-Pillay 
m.fl. 2016). 

Graviditetens psykologi 

Lilliecreutz m.fl., (2016) beskriver den psykologiska utvecklingsprocess en gravid kvinnan går 
igenom under graviditeten vilken har till syfte att skapa starka band till barnet och förbereda sig 
för ny livssituation. Trimesterperioderna är kopplade till de olika faserna i processen. Den första 
kretsar kring overklighetskänslor om fostrets existens parallellt som hon börjar att skapa en 
känslomässig koppling till barnet. Andra trimestern utmärks av att kvinnan fysiskt börjar känna 
barnet genom dess rörelser något som skapar en förståelse av att barnet är en egen individ, och 
att kvinnan mentalt bearbetar hennes förändrade verklighet. Den sista perioden handlar om 
praktiska och mentala förberedelser för förlossning och barnets ankomst. Den psykologiska 
processen sker parallellt med att kvinnan går igenom en kroppslig förändring vilken hon 
samtidigt behöver bemöta och känna sig trygg med. Hur kvinnan möter och kan hantera 
känslorna, tankarna och den fysiska förändringen under graviditeten beror på tidigare 
erfarenheter och hennes nuvarande livssituation. Hennes sociala nätverk är betydelsefullt för 
upplevelsen av tillit till den nya situationen och att kunna rå om barnet (Lilliecreutz m.fl., 2016). 
Hur kvinnan psykologiskt mår under graviditeten inverkar även på hennes aktivitetsnivå enligt 
observationer i Meander m.fl. (2021) studie när de jämförde självskattad hälsa och mängden 
fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitetsnivå under graviditet 

Gibbs m.fl. (2021) presenterade nyligen resultat från en objektiv mätning av 105 gravida 
kvinnor i USA. I genomsnitt kom 57% av kvinnorna upp till rekommenderade dagliga steg 
under sin graviditet, dvs mer än 7500 steg per dag. Resultatet visade vidare på att de minskade 
med 500 steg från första trimestern till den sista. En tredjedel uppfyllde inte råden att vara aktiva 
på måttlig intensitet minst 150 minuter i veckan och att tiden minskade under graviditetens 
gång. Nästan 80% av kvinnorna var inaktiva i mer än 9 h per dag, 43% mer än 10 h per dag, en 
tid som var konstant under hela graviditeten. Jämfört med en tidigare studie av Evenson och 
Wen (2011) med 359 deltagare hade den inaktiva tiden ökat med i genomsnitt 6% per dag 
samtidigt som tid i måttlig intensitet ökat från 1.7% till 3.9%. Det bör noteras att olika mätare 
användes och olika gränser för måttlig till hög intensitet ≥2020cpm (Evenson & Wen, 2011) 
och ≥2690cpm (Gibbs m.fl., 2021). I Sverige har två större studier studerat gravidas 
aktivitetsnivå (Lindqvist m.fl., 2016; Meander m.fl., 2021), båda använde subjektivmätning. I 
Lindqvist m.fl. (2016) studie med 3762 deltagare tillfrågades kvinnorna i graviditetsvecka 10 
om deras aktivitetsnivå och att de skulle ta i beaktning hur den varit under de senaste 12 
månaderna, 47% angav sig vara aktiva 150 minuter eller mer varje vecka. I Meander m.fl. 
(2021) studie svarade 2203 kvinnor i graviditetsvecka 32–34 på frågor om hur aktivitetsnivån 
varit under graviditeten, med resultatet att endast 27% uppfyllt nämnda rekommendationer och 
drygt en femtedel angav sig vara inaktiva mer än 10 h per dag (Meander m.fl., 2021). 

Fysiskt aktivt beteende 

Utvecklande och bibehållande av ett fysiskt aktivt beteende är komplext och beror på faktorer 
hos individen, dess levda miljö och implementering av lagstiftning på nationell och stadsnivå 
(Bauman m.fl., 2012). I Bauman m.fl., (2012) summering av översiktsartiklar observerades 
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starka samband mellan individens hälsostatus, tillit till sin förmåga att vara fysiskt aktiv, sina 
erfarenheter från ungdomsåren och sin nuvarande intention. I en av studierna var nämnda 
faktorer avgörande för personens fysiska aktivitetsbeteende. Andra avgörande individuella 
faktorer för att bibehålla en aktivitet är upplevd stressnivå samt fysiska och psykiska vinster, 
medan planering krävs för att på börja med en aktivitet. Ålder, kön, utbildningsnivå, ursprung, 
övervikt, upplevd ansträngning och socialt stöd visade alla på svagare samband, men var 
betydelsefulla till en aktiv livsstil. En boendemiljö med god tillgång till och bra utformade 
transportmöjligheter för promenader och/eller cykling är viktigt. Samt hur väl miljön upplevs 
som säker och tilltalande med parker och närhet till aktivitetsområden. Lagstiftning har en stor 
betydelse för medborgarnas möjlighet till aktiv livsstil genom att vara en faktor som skapar 
investering i stadsmiljön (Bauman m.fl., 2012). 

De internationella studierna som studerat samband mellan gravidas och deras fysiska 
aktivitetsnivå har främst analyserat de faktorer som kvinnorna anger begränsar och främjar samt 
sociodemografiska variabler och vikt (Harrison m.fl., 2017; Gaston & Cramp, 2011; Coll m.fl., 
2017; Bauer m.fl., 2018). Resultaten visar att individuella faktorer som graviditetsrelaterad 
fysisk påverkan, trötthet, ingen motivation och låg kunskap, hindrar den fysiska aktiviteten. 
Även faktorer som lågt socialt stöd av personer i sin närhet och andra prioriteringar som familj 
och arbete påverkar. Genomgående observeras ett tydligt samband mellan högre 
utbildningsnivå, och/eller inkomst, tidigare fysisk aktivitetsnivå, BMI före graviditet och grad 
av aktivitet under graviditeten. I svensk kontext har endast ett fåtal studier undersökt faktorer 
som hindrar och gör fysisk aktivitet möjligt under graviditeten. Ekelin m.fl. (2018) intervjuade 
16 inaktiva gravida om deras upplevelser av fysisk aktivitet och Lindqvist m.fl (2018) 
djupintervjuade 14 gravida kvinnor om upplevelserna av barnmorskornas rådgivning kring 
fysisk aktivitet. I båda studierna vittnar informanterna om en avsaknad av mer individualiserat 
stöd och tydliga konkreta svar och råd kring fysisk aktivitet (Ekelin m.fl., 2018; Lindqvist m.fl. 
2018). De inaktiva kvinnorna beskriver även en jämförelse av en mer aktiv livsstil de tidigare 
haft i livet haft och känslan av att de nu inte lever upp till idealet för utseende och aktivitetsnivå 
vilket blir ett hinder till aktivitet. Även förlust av rutin var en motverkande faktor för dem 
(Ekelin m.fl., 2018). De fysiska förändringarna upplevdes tydligt begränsade och att 
motivationen var mer riktad till kommande familjelivet än prioritera fysisk aktivitet. I Lindqvist 
m.fl. (2018) studie framkommer det att de gravida möts av stor variation i stöd till fysisk 
aktivitet från barnmorskorna, allt från att de inte får något stöd alls till ett hjälpsamt och lyhört 
bemötande. Respondenterna upplevde att inte alla barnmorskor verkade känna sig helt trygga 
med vilka råd de ska ge och/eller hur ska individanpassa dem. Utöver det belyser studien att det 
finns olika kulturella uppfattningar kring att vara fysiskt aktiv under graviditeten, vilket kan 
sätta den gravida kvinnan i utmanade positioner i hur hon ska förhålla sig. Till familjens 
uppfattningar eller barnmorskans (Lindqvist m.fl. 2018). 

Stöd till fysisk aktivitet under graviditeten 

Alla gravida kvinnor i Sverige kan frivilligt vända sig till mödrahälsovården på 
barnmorskemottagningar (BMM) för vård under graviditeten (SFOG, 2016). Syftet med den 
vården ”är att upptäcka komplikationer under graviditeten och identifiera riskfaktorer som kan 
leda till komplikationer” (SFOG, 2016, s. 42). Mödravården genomsyras av ett kontinuerligt 
hälsofrämjande arbete med målsättningen att diskutera levnadsvanor vid varje patientmöte, 
både enskilt och i grupper som vid det första inskrivningsbesöket efter konstaterad graviditet. 
Levnadsvanor inkluderar förutom fysisk aktivitet även kost, droger, alkohol och tobak. Via 
motiverande samtalsmetodik uppmärksammar barnmorskan den gravida på hälsofarligt 
beteende och guidar till reflektion kring hur kvinnan kan påverka det. Rapporten lyfter fram 
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den gravida kvinnans egna ansvar i hälsofrämjande beteende under graviditeten och nämner 
kortfattat deras samarbete med andra externa yrkesgrupper som fysioterapeuter (SFOG, 2016). 

Metod 

Design 

En enkätstudie med retroperspektiv ansats distribuerad till gravida i tredje trimestern via 
barnmorskemottagning (BMM) och sociala medier. 

Urval 

Inklusionskriteriet var kvinnor i graviditetsvecka 34–40 boende i Göteborg vilka kan läsa och 
förstå svenska. Efter tillstånd av barnmorskeöverläkare för Västra Götaland delades 30 enkäter 
med kuvert ut till två BMM i centrala Göteborg för distribution av barnmorskorna under två 
veckor i april 2022. Kuvertet lämnades in på mottagningen av deltagarna och hämtades upp av 
författaren efter avslutad period, svarsfrekvensen var 53%, 16 svar och 14 bortfall. Den fysiska 
distributionen kombinerades under samma tidsperiod med en digital via Facebook-grupper, en 
grupp för gravida i Göteborg med beräknad födsel i 2021–22 och sju områdesgrupper belägna 
utanför centrum. Valet av områdesgrupperna baserades på att väga upp för den centrala fysiska 
distributionen. Antalet medlemmar i grupperna varierade mellan 750–13 000. 
Tillvägagångsättet för den digital enkäten har gjort att det inte är möjligt att beräkna bortfallet, 
16 svarade. 

Datainsamling  

Den fysiska och digitala enkäten var identiska med 19 frågor (se bilaga 1). Frågorna var 
flervalsalternativ förutom frågorna om motivation och önskat stöd, som i stället hade öppna 
svarsalternativ.  

Enkäten inleder med sju sociodemografiska frågor och två över självskattad hälsa. Hälsan 
skattades med frågan ”Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd?” och den femgradiga 
skala från ”mycket bra” till ”mycket dåligt” vilken används inom Europeiska unionen för att 
följa förändring i befolkningens hälsa (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Frågan adapterades för att 
anpassa till enkätens syfte med tillägget ”innan graviditet” och ”under graviditet”.  

Fyra frågor belyste fysisk aktivitet (utförd tid, typ och stillasittande) alla frågor delades in i 
innan, definierat som tre månader, och under graviditet segmenterat i graviditetsveckorna 0–12 
(trimester ett, T1), 13–27 (trimester två, T2) och 28–40 (trimester tre, T3). Socialstyrelsens två 
indikatorfrågor till patienter om fysisk aktivitet användes ”Hur mycket tid har du ägnat dig en 
vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd?” och ”Hur mycket tid har du ägnat 
dig en vanlig vecka åt vardagsmotion?” (Kallings, 2014). För att mäta stillasittande beteende 
användes det validerade frågan ”Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar 
bort sömn?” med svarsalternativ från ”aldrig” till ”så gott som hela dagen” från Gymnastik- 
och Idrottshögskola (Kallings m.fl., 2019). Typ av träningsaktivitet valdes utifrån vad 
författaren ansåg som vanligt förekommande angivna aktiviteter och för att spegla en bred 
valmöjlighet: löpning, styrketräning, gruppträning, simning, elitidrott, yoga och annat. Valen 
diskuterades med handledare och en barnmorska.  
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Flervalskategorierna för frågorna om de upplevt hinder att vara mer aktiva under 
graviditetsperioderna samt motivationsfrågorna före och under graviditet baserades från resultat 
i tidigare studier (Meander m.fl. 2021; Harrison m.fl., 2017; Coll m.fl., 2017, Gaston & Cramp 
2011). 

Enkäten testades av två gravida kvinnor innan distribution vilket resulterade i mindre 
korrigeringar. Enkäten och följebrevet (se bilaga 2) godkändes av handledare före utskick. Inga 
påminnelser i den fysiska enkäten. Påminnelse skickades ut en gång i Facebook-grupperna. 

Analys 

Fysiska aktivitetsnivån omräknades enligt validerad metod (Kallings, 2014) till 
aktivitetsminuter som motsvarar objektiv mätning av fysisk aktivitet i måttlig intensitet. 
Numrerad tid i träning (1 = 0 min, 6 = >120 min) multipliceras med två + numrerad tid i 
vardagsmotion (1 = 0 min, 7 = >300 min). Ett värde på 11 aktivitetsminuter och över 
överensstämmer med Folkhälsomyndighetens rekommendationer av ≥150 min måttlig 
intensitet i veckan (Folkhälsomyndigheten, 2021). Förändringen av aktivitetsminuter mellan 
mätpunkterna före graviditet, T1, T2 och T3 analyserades med Wilcoxons tecken-rangtest.  

Efter kodning av tid i stillasittande till numeriska värden (0 = 1–3 h, 5 = >15 h så gott som hela 
dagen, ingen hade svarat att de aldrig sitter därför exkluderades det värdet), användes 
Wilcoxons tecken-rangtest till att analysera förändring över tid i ovannämnda mätpunkter. 

De öppna frågorna om motivation och önskat stöd kategoriserades i återkommande teman av 
författaren. Exempelvis kategoriserades motivationsfaktorerna ”Att må bra” och ”Förbättra 
allmän hälsa”, utefter det huvudsakliga temat ”Hälsa att må bra” (se bilaga 3). Teman för 
motivation före och under graviditet kategoriserades först separat. Efter jämförelse tillämpades 
mindre korrigeringar för att skapa gemensamma och relevanta kategorier vilket belyste alla 
motivationsfaktorer både före och under graviditeten. Resultatet presenterades deskriptivt i 
frekvenstabeller. 

Kategorisering tillämpades vid frågorna om hinder vilket inkluderade ett öppet svarsalternativ. 
Här kategoriserades svar som ”Hyperemisis gravidarium” och ”Kraftig foglossning” med 
svarsalternativet ”haft graviditetssymptom som illamående eller värk”. Andra svar som ”svårt 
att andas, bebis trycker på lungorna” och ”magen dragit ned på träningsintensitet” 
kategoriserades med alternativet ”känts kroppsligt obekvämt att vara aktiv”. 

Statistiska analyser utförts i SPSS Statistict 26. Baserat på att alla variabler var i nominal och 
ordinal skala användes Mann-Whitney U-test för gruppanalyser och Wilcoxons tecken-rangtest 
för parvisa analyser. Median och kvartiler beskriver fördelningen av resultatet och i texten 
används q1 för under kvartilen och q3 för övre kvartilen. Signifikansnivån satt på 95%, p<0.05. 

Metodologiska och etiska överväganden 

Flera överväganden har gjorts i utvecklande av enkäten och vilka frågor den ska inkludera för 
att generera ett fylligt resultat vilket svarar på syftet utan att den för sakens skull upplevas för 
lång och omfattande, något som hade kunnat hindra svarsfrekvensen (Kristensson, 2014). Tre 
huvudsakliga avgöranden har gällt frågor om ursprungsland, hälsa och BMI. Alla är känsliga 
uppgifter enligt dataskyddsförordningen (Integritetsskyddsmyndigheten, u.å.) men får samlas 
in vid medgivande och i forskningssyfte. Därtill ska deltagarens anonymitet säkras i största 
möjliga mån och delgivna uppgifter ska inte kunna härledas till en individ. En kandidatuppsats 
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räknas inte som forskning och omfattas inte av samma riktlinjer fast den bör beakta desamma, 
och därmed göra etiska överväganden så som att nyttoprincipen i en studie väger tyngre än inte-
skada-principen (Kristensson, 2014). För härkomst, ursprungsland, beslutades den att 
inkluderas i bakgrundsfrågorna baserat på att tidigare forskning sett samband att det existerar 
olika uppfattningar i olika kulturer kring att vara fysiskt aktiv under graviditeten (Lindqvist 
m.fl., 2018). Därför ansågs frågan vara relevant samt att den ger information till hur 
generaliserbart resultatet är till populationen. Även självskattad hälsa inkluderades grundat på 
att det finns en antydan till att det kan finnas ett samband med fysisk aktivitetsnivå under 
graviditet, och därför behöver utforskas vidare (Meander m.fl., 2021). Frågan om vikt och 
längd, BMI, uteslöts fastän det existerar ett tydligt samband som Bauer m.fl. (2018) observerat, 
på grund av att det är ett känsligt ämne och kan resultera i minskat antal svar. Samt att det 
ansågs att informationen inte skulle resultera i någon ny kunskap (Bauer m.fl., 2018). 

Ett mer övergripande ställningstagande i arbetet har varit ifall det är rättfärdigat att fråga gravida 
kvinnor gällande deras fysisk aktivitetsnivå och hinder till desamma när graviditeten som sådan 
resulterar i hantering av många känslor och en livsomställande situation (Lilliecreutz m.fl., 
2016). Frågorna kan upplevas provocerande, att de värderar hur väl kvinnan kan ta hand om sin 
och sitt barns hälsa, och/eller upplevs som en press på kvinnan att hon skulle varit mer aktiv än 
hon varit. Å andra sidan är det väsentligt att förstå vilka hinder gravida upplever till en aktiv 
livsstil när den har en betydande inverkan på kvinnans, och troligtvis barnets, hälsa (2018 
PAGAC, 2018). Så att strukturerna runt den gravida stödjer kvinnan på bästa möjliga sätt för 
att kunna vara fysiskt aktiv. 

Deltagarnas autonomi har beaktats i största möjligaste mån genom ett informativt följebrev (se 
bilaga 2) vilken enkelt förklarade studiens syfte, anledningen till frågorna om 
bakgrundsinformationen och frivilligheten att vara med. För att främja respondenternas 
anonymitet bifogades ett kuvert till den fysiska enkäten att lägga in sitt svar i. Ingen information 
samlades in av mottagningen om vilka som fått enkäten och författaren hämtade alla svar 
samtidigt på BMM efter avslutad period. I den digitala enkäten som genomfördes via Google 
Formulär togs extra försiktighetsåtgärder att ingen information samlades in av formuläret 
gällande de svarande. Bör noteras att programmet dokumenterade en svarad enkät med en 
tidsstämpel. 

Resultat 

Bakgrundsvariabler 

Enkätstudien resulterade i deltagande av 32 kvinnor med genomsnittliga åldern 31.5 (SD 3.8) i 
graviditetsvecka 32–40 median 37 (q1=36, q3=38). Inklusionskriteriet var graviditetsvecka 34–
40 för att säkerhetsställa att kvinnan var i tredje trimestern. En kvinna i graviditetsvecka 32 
svarade och har inkluderats i analyserna då hon möter kriteriet att vara några veckor in i tredje 
triemstern, >28v. Alla deltagare var gifta, fler än 90% var födda i Sverige, 69% hade en högre 
utbildning, universitet eller högskola, och nästan 60% väntade sitt första barn (se tabell 1). 

Självskattad hälsa  

Före graviditet skattade 60% sin hälsa som mycket bra (se tabell 2) under graviditeten minskade 
andelen till 28% samtidigt som mycket dåligt ökade till 9%. Wilcoxons tecken-rangtest 
resulterade i signifikant förändring av självskattad hälsa under graviditeten jämfört med före, 
p=0,001. Vid jämförelse mellan kvinnorna utan barn sedan tidigare och kvinnorna med barn 
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visade Mann-Whitney U-test signifikant resultat, p=0.02, att gravida med barn skattade sin 
hälsa som sämre under graviditeten, ingen signifikant skillnad existerade före graviditet (se 
figur 1 och figur 2). 
 

Tabell 1. Bakgrundsinformation deltagare n (%) 
Ålder 
  25 - 30 

 
14 (43,8) 

  31 - 35 13 (40,6) 
  36 - 40 5 (15,6) 
Civiltillstånd 
  Gift eller sambo 

 
32 (100) 

Antal barn 
  Inga, väntar första 

 
19 (59,4) 

  Ett eller fler  13 (40,6) 

Utbildningsnivå 
  Grundskola 

 
1 (3,1) 

  Gymnasium 5 (15,6) 
  Yrkesutbildning eller 
Komvux 

4 (12,5) 

  Universitet eller 
Högskola 

22 (68,8) 

Bostadsområde i 
Göteborg 

  

  Centrum 11 (34,4) 
  Hisingen 15 (46,9) 
  Nordost 1 (3,1) 
  Sydväst 4 (12,5) 
  Möndal 1 (3,1) 

Härkomst 
 

  Sverige 29 (90,6) 
  Utanför Norden 3 (9,4) 

 
 
 
 

 

 

 

Tabell 2. Självskattad hälsa 
 Före graviditet 

n (%) 
Under graviditet 
n (%) 

mycket dåligt 1 (3,1) 3 (9,4) 
dåligt  3 (9,4) 
någorlunda 1 (3,1) 7 (21,9) 
bra 11 (34,4) 10 (31,3) 
mycket bra 19 (59,4) 9 (28,1) 

Figur 1. Självskattad hälsa före graviditet hos kvinnor som 
väntar första barnet och de som har ett eller fler barn. Ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. 

Figur 2. Självskattad hälsa under graviditet hos kvinnor 
som väntar första barnet och de som har ett eller fler 
barn skillnaden är signifikant mellan grupperna p=0.02. 
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Fysisk aktivitet 

Före graviditet tränade 62% mer än 90 minuter i veckan och 53% var aktiva i vardagen mer än 
150 minuter i veckan. I tredje trimestern angav 25% mer än 90 min träning och 38% 
vardagsmotion mer än 150 minuter (se tabell 3). Analysen av omräknad tid i fysisk aktivitet till 
aktivitetsminuter (Kallings, 2014) visar att 81% av kvinnorna var aktiva ≥150 min/v på måttlig 
intensitet före graviditet, i tredje trimestern var det 38%. Medianvärdet på aktivitetsminuter före 
graviditet var 17 (q1=12, q3=18) och 8.5 (q1=6, q3=15) i tredje. Förändringen av aktivitetstid 
är signifikant mellan före graviditet och tredje trimestern p<0.001 (se figur 3). Vidare analyser 
av förändringen över tid visar på signifikanta förändringar mellan före graviditet och första 
trimester, p<0.0001, samt mellan andra och tredje p=0.008, dock inte mellan första och andra 
trimester. 

Före graviditet anger 47% 1–6 h per dag i stillasittande tid, 25% 7–9 h och 28% >10 h, i tredje 
trimestern anger 29%, 22% och 59% i respektive stillasittande tid under dagen (se tabell 3). 
Wilcoxons tecken-rangtest av förändring i tiden före och under graviditeten resulterar i att 
förändringen är signifikant mellan före graviditet och tredje trimester p <0.001, till första p-
värde 0.014, och mellan andra och tredje trimester p-värde 0.003. Ej signifikant mellan första 
och andra trimester. 
 

Tabell 3. Frekvenstabell över självskattad tid i fysisk aktivitet och stillasittande  

 
Före graviditet 
n (%) 

Trimester 1  
n (%) 

Trimester 2  
n (%) 

Trimester 3  
n (%) 

Träning/veckaa 

  0 min 
 
4 (12,5) 

 
9 (28,1) 

 
12 (37,5) 

 
12 (37,5) 

  <30 min 1 (3,1) 2 (6,3) 7 (21,9) 7 (21,9) 
  30 - 60 min 2 (6,3) 6 (18,8) 4 (12,5) 4 (12,5) 
  60 - 90 min 5 (15,6) 7 (21,9) 1 (3,1) 1 (3,1) 
  90 – 120 min 6 (18,8) 3 (9,4) 4 (12,5) 4 (12,5) 
  >120min 14 (43,8) 5 (15,6) 4 (12,5) 4 (12,5) 
 
Vardagsmotion /veckaa 

  0 min 

  
 
3 (9,4) 

 
 
2 (6,3) 

 
 
3 (9,4) 

  <30 min 1 (3,1) 2 (6,3) 2 (6,3) 4 (12,5) 
  30-60min 2 (6,3) 2 (6,3) 5 (15,6) 6 (18,8) 
  60-90min 5 (15,6) 8 (25,0) 7 (21,9) 4 (12,5) 
  90 - 150min 7 (21,9) 7 (21,9) 3 (9,4) 3 (9,4) 
  150min - 300min 6 (18,8) 4 (12,5) 8 (25,0) 7 (21,9) 
  >300min 11 (34,4) 6 (18,8) 5 (15,6) 5 (15,6) 
 
Stillasittande/dagb 

  1 - 3 h 

 
 
5 (15,6) 

 
 
2 (6,3) 

 
 
3 (9,4) 

 
 
1 (3,1) 

  4 - 6 h 10 (31,3) 8 (25,0) 7 (21,9) 5 (15,6) 
  7 - 9 h 8 (25,0) 10 (31,3) 7 (21,9) 7 (21,9) 
  10 - 12 h 8 (25,0) 10 (31,3) 12 (37,5) 10 (31,3) 
  13 - 15 h 1 (3,1) 1 (3,1) 1 (3,1) 4 (12,5) 
  >15h  1 (3,1) 2 (6,3) 5 (15,6) 
ase figur 3 för analys av omräknad tid av träning och vardagsmotion till totala aktivitetsminuter 
bWilcoxons teckenrang-test av inaktiv tid/dag före och under graviditet. Signifikant förändring 
mellan före graviditet och tredje trimester p <0.001, till första p-värde 0.014, och mellan andra 
och tredje trimester p-värde 0.003. Ej signifikant mellan första och andra trimester. 
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Tabell 4 visar att styrketräning var den typ av träning som kvinnorna mest frekvent utförde före 
och under graviditeten samt att gruppträning och löpning var den träningsform vilken minskade 
mest. 
 

Tabell 4. Frekvenstabell typ av träning  
 Före graviditet Trimester 1 Trimester  2 Trimester 3 
Styrketräning 20 14 15 16 
Gruppträning 10 8 7 5 
Simning 2 3 2 2 
Löpning 13 5 3 5 
Elitidrott 1    
Yoga 8 4 6 8 
Annat 7 5 6 8 

 

Hinder och motivation 

De hinder som angavs i topp tre under hela graviditeten var graviditetsymtom och trötthet (se 
figur 4). Under första och andra trimestern angav många att de inte upplevde något hinder, 
medan upplevelsen av obehag var utmärkande i tredje trimestern. Ett ökat antal, fem svarande, 
anger att okunskap varit ett hinder i tredje trimestern jämfört med två i första och andra 
trimestern. Det totala antalet angivna hinder ökade från första trimester 50 till 67 i sista 
(exkluderat inget hinder). 

Alla respondenter utom en angav motivationsfaktorer till att vara fysiskt aktiv före och under 
graviditet. De två dominerande teman före graviditet var hälsa att må bra och roligt & det ger 
energi (se tabell 5), även under graviditeten är den egna hälsan en viktig motivator samtidigt 
som betydelsen av barnets hälsa betonas. Under graviditeten definieras ett nytt tema 
förebyggande, vilket syftar både till att undvika smärta, underlätta förlossningen och kroppslig 
återhämtning efteråt, som en dominerande motivationsfaktorn. Få kvinnor lyfter fram tidigare 
nämnda träningsglädjen som motivator när de är gravida och ingen nämner umgänge eller 
trygghet. 

Figur 3. Aktivitetsminuter, självskattad tid i träning x2 + vardagsmotion enligt 
validering (Kallings, 2014). Signifikant minskning av aktivitetsminuterna före 
graviditet och tredje trimestern p<0.0001, samt till första p<0.0001 och mellan andra 
till tredje p=0.008. Ej signifikant mellan första och andra trimester. 
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Tabell 5. Motivationsfaktorer till fysisk aktivitet före och under 
graviditet kategoriserade efter återkommande teman 
 före graviditet under graviditet 

Hälsa, att må bra 13 18 
Vikt 2 2 
Vana, ett måste 3 2 
Intresse 4 1 
Roligt & det ger energi 15 3 
Umgänge 2  
Trygghet 2  
Barn 4 3 
Styrka 4 4 
Stresshantering 2 1 
Smärthantering 3 2 
Frisk luft, aktiv vardag 2 3 
Förebyggande   7 

 

Önskat stöd 

Totalt beskriver 20 kvinnor 11 olika stöd under en eller flera av graviditetsperioderna vilka de 
upplever skulle hjälpt till för att vara mer aktiva i den trimestern (se tabell 6). Av de 14 angivna 
stöd under första trimestern handlar hälften om stöd för att hantera symtom som trötthet och 
illamående ”fått info om medicin som lindrar illamående” D12 och ”tröttheten dock svårt att 
få stöd om det” F12. Under sista trimester angav 50% av respondenterna att mer stöd varit 
hjälpsamt till att öka sin aktivitetsnivå. 

Kunskap – individuell trygghet var kategorin med flest svarsangivelser, 14, utspritt över hela 
graviditetsperioden. ”Hur man kan träna säkert, vad är farligt eller kan man träna typ som 
vanligt” D2 och ”Mer information om träning under graviditet, okunskap - rädsla hindrade” 
D4.  
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Figur 4. Angav hinder till att vara fysiskt aktiv under graviditeten. För att se förändring över tid är hindren är grupperade 
i samma faktorer. T1 = första trimester, T2 = andra trimester, T3 = tredje trimester. 
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Tabell 6. Önskat stöd under graviditeten 
 Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 
Hantera symtom 7   
Kunskap – individuell trygghet 4 6 6 
Sjukskrivning 2 1  
Hantera ny situation  3 2 
Gravid gruppträning – helst 
kostnadsfri 

 2 3 

Ta bort press   3 
Socialt stöd   1 
Påminnelse   1 
Behövt psykologiskt stöd men ej 
sökt det 

1 1 1 

Bättre stöd från BM   1 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Distributionen av enkäten kombinerades med ett fysiskt och digitalt tillvägagångsätt för att 
generera största möjliga svarsfrekvens inom den tidsram uppsatsarbetet kunde avsätta. 
Författaren verkade för att enbart använda en fysisk distribution via flera BMM för att få in ett 
generaliserbart resultat med ett representativt sociodemografiskt urval, något som ansågs vara 
mer troligt om enkäten mottogs på deras mottagning. Enligt Svensk förening för Obstetrik och 
Gynekologi (SFOG) (2016) är BMM en plats dit nästan alla gravida kvinnor i Sverige besöker 
under sin graviditet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (2022) resultat från 
graviditetsenkätens visar att BMM är en plats med stort förtroende till vårdpersonalen, 71–76% 
av de gravida har känt sig fullständigt trygga med sin barnmorska under graviditet och 
förlossning. Dock var endast en fysisk distribution inte tillräcklig och den behövdes kombineras 
med en digital. För att generera bästa förutsättningar för att den digitala enkäten skulle spridas 
till alla gravida i tredje trimestern oberoende av om de var fysiskt aktiva eller inte, beslutades 
att endast utgå från generella gravidgrupper och områdesgrupper utanför centrala stan. Valet av 
områdesgrupperna baserades på att den fysiska utdelningen var via centralt belägna 
mottagningar. Den digitala distributionen resulterade å ena sidan i förhindrad kunskap om 
bortfall å andra sidan i en lite större variation av respondenternas sociodemografiska spridning, 
boendeområde och utbildning, samt ett dubblerat antal svar jämfört med att endast utnyttjat den 
fysiska utdelningen. Målsättningen om ett representativt urval uppfylldes inte, främst beroende 
på ett lågt antal deltagare, 32, och att 69% hade en universitet- eller högskoleutbildning 90% 
var födda i Sverige, alla var gifta och nästan 50% bodde antingen i centrala Göteborg eller på 
Hisingen. Deltagarantalet och skevt urval förhindrade att genomföra analyser kopplat till dessa 
variabler.  

För att utveckla enkätstudien i framtiden så att den kan generera en större svarsfrekvens och ett 
mer representativt urval anser författaren att den bör endast genomföras fysiskt, ha en markant 
längre tid för datainsamling och eventuellt bistå barnmorskorna i distributionen för att minimera 
att det blir extra arbete för dem. Studiedesignen kan även förbättras genom att kombinera en 
enkätstudie med intervjuer, exempelvis i fokusgruppformat, som fokuserar på att fördjupa 
perspektivet av upplevda hinder, motivation och synen på fysisk aktivitet under graviditet i 
likhet med Ekelin m.fl. (2018), dock med bibehållet fokus på att inkludera alla gravida kvinnor. 
En kombinationsstudie skulle ha bättre förutsättningar till att generera en mer fullständig bild 
utifall det existerar insatser som saknas och bör implementeras. 
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Under analysprocessen blev det tydligt att utformningen av frågorna kring hinder och 
tillhörande flersvarsalternativ begränsade statistisk analys. Författarens målsättning att studera 
hinder i relation till andra variabler så som fysisk aktivitetsnivå och antal barn kunde inte 
genomföras. Frågans utformning hade inte varit lika begränsande vid en stor svarsfrekvens på 
grund av att analysen kräver att varje svarsalternativ blir en egen variabel vilken respondenterna 
följaktigt svarat ja eller nej på (Barmark & Djurfeldt, 2020). Frågorna kunde ha omformulerats 
till att välja endast ett svar, det huvudsakliga hindret under perioden eller inget hinder. Dock 
hade urvalet fortfarande behövt varit större än i studien jag genomfört för att kunna utföra 
sambandsanalyser, men inte lika stort som vid möjlighet att ge flera svar. En positiv aspekt med 
att tillämpa flervals-strukturen är att den kan påvisa en komplexitet. I min studie kom det till 
uttryck genom att informanterna beskrev att de upplevde att de rört på sig tillräckligt samtidigt 
som de också angav hinder så som graviditetsymtom och trötthet. 

Resultatdiskussion 

Före graviditeten skattade 60% av respondenterna sin hälsa som mycket bra och 34% som bra, 
ett resultat som ligger nära den nationella graviditetsenkäten (SKR, 2022) med respektive 
resultaten på 50% och 39%. Det existerar en viss differens mellan studierna, där en större andel 
i min studie skattar sin hälsa som mycket dålig, 9%, jämfört med 3% i graviditetsenkäten (SKR, 
2022). Det avvikande resultatet kan bero på att SKR data baseras på en större datainsamling 
från drygt 55 000 respondenter. Ett anmärkningsvärt resultat från min studie är att den 
självskattade hälsan under graviditet hos kvinnorna som hade barn sedan tidigare var signifikant 
sämre jämfört med de kvinnor som väntade sitt första barn, p=0.02. Genom att resultatet baseras 
på data från ett litet selektivt urval och att en litteratursökning av författaren inte påvisade att 
det finns tidigare forskning av faktorerna, är det inte möjligt att avgöra om ett samband existerar 
utöver studien. Lynn m.fl. (2011) uppskattade att 20% av upplevd stress under graviditet kunde 
korrelera till tidigare graviditet, självskattad hälsa samt kvinnans ålder. Harrison m.fl. (2018) 
systematiska översiktsartikel över attityd, hinder och motiverande faktorer till fysisk aktivitet 
visade att ansvar för barn kan upplevas vara ett hinder. Baserat på mitt resultat och okunskapen 
i hur det egentligen förhåller sig bör framtida forskning studera om det existerar en korrelation 
mellan självskattad hälsa under graviditet och att ha barn sedan tidigare. Samt vilka faktorer det 
i så fall är som avgör att de skattar sin deras hälsa som sämre. 

I tredje trimestern rapporterade 38% att de var aktiva på en nivå som jämförs med ≥150 min/v 
på måttlig intensitet, det är en högre andel i jämförelse med 27% i Meander m.fl. (2021) svenska 
epidemiologiska studie. Skillnaden kan bero på att fler kvinnor med intresse för fysisk aktivitet 
valde att delta. Ett antagande baserat på att 81% var fysisk aktiva enligt rekommendationerna 
före graviditet, vilket är en högre andel än de 72% i den nationella statistiken för kvinnor 30–
44 år under 2021 (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Trots att resultatet är mer positivt observerades 
en stor variation i deltagarnas aktivitetsnivå, exempelvis angav en femtedel sig vara aktiva 
mindre än 30 minuter i veckan under sista trimestern. Det är anmärkningsvärt i hur stor grad 
aktivitetsnivån i gruppen minskade från att ha varit en högaktiv grupp före graviditet, till 
lågaktiv i slutet av graviditeten. Även Gibbs m.fl. (2021) samt Evenson och Wen (2011) 
observerade att aktivitetstiden minskade under graviditeten, dock korrelerades det inte med 
aktivitetsnivån före graviditet. Nämnda studier använde sig av objektiva mätmetoder och 
rekryterade deltagarna i början av deras graviditet vilket begränsar mätdata från tiden före 
graviditet. I min studie resulterade den största förändringen i angivna aktivitetsminuter ske 
mellan före graviditet 17 (q1=12, q3=18) och första trimestern 11 (q1=6.5, q3=15.8), en 
signifikant förändring, <0.001. Om än förändringen var signifikant även under graviditeten, 
från 11 i första trimestern (q1=6.5, q3=15.8) till 8.5 (q1=6, q3=15) i tredje, så är minskningen 
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mindre än i relation till före graviditeten. Resultatet är viktigt att belysa när riskreduceringen 
för att utveckla graviditetsdiabetes, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning är mest uttalad 
för kvinnor som varit aktiva före graviditet och under första trimestern enligt 2018 PAGAC 
(2018) och Dipietro m.fl. (2019). På grund av att det är en tvärsnittsstudie med retroperspektiv 
design där deltagarna lämnade in sina svar i graviditetsvecka 32–40, är informationen gällande 
tiden före graviditet, nästan nio månader bakåt i tiden, inte helt tillförlitligt och kan ha över- 
eller underskattats. Dock ger resultatet en indikation på att det är viktigt att beakta fysisk 
aktivitetsnivå före graviditet för att rättmätigt veta i hur stor grad graviditeten resulterat i 
minskad fysisk aktivitet. 

Till skillnad från Gibbs m.fl. (2021) och Evenson och Wen (2011) förändrades tiden i 
stillasittande över tid i min studie. Medianen ökade från 7–9h före graviditet till 10–12h i tredje 
trimestern, en signifikant förändring p <0.001. Andelen av deltagarna som var inaktiva i mer 
än 10h per dag under sista trimestern, 59%, var markant högre jämfört med Gibbs m.fl. (2021) 
43% och Meander m.fl. (2021) 23%. Resultatens skillnad kan bero på olika mätmetoder. Gibbs 
m.fl. (2021) använde objektivmätning, en metod som ger mer tillförlitligt resultat men kräver 
ett större aktivt engagemang av deltagarna under en längre period jämfört med subjektiv 
mätmetod (Hagströmer m.fl., 2016), vilket kan påverka resultatet i en mer positiv riktning. Både 
min och Meander m.fl. (2021) studie tillämpade subjektiv mätning vilket gör de mer jämförbara 
med varandra och med svensk nationell statistik på stillasittande tid. Folkhälsomyndigheten 
(u.å.) resultat från 2021 visar att 24% av kvinnorna mellan 30–44 år vara inaktiva mer än 10h 
per dag. Ett resultat som är i linje med Meander m.fl. (2021) under graviditet, 23%, och med 
min före graviditet, 28%. Det selektiva urvalet av mätning av enbart gravida bosatta i en storstad 
kan vara ett skäl till den höga andel stillasittande tid i tredje trimester i min studie, en annan 
kan vara Covid-19. Till och med den 31 mars 2022 klassades Covid-19 som en allmänfarlig 
sjukdom i Sverige (Regeringskansliet, 2022), vilket innebar restriktioner och råd om att 
minimera fysisk samvaro med andra än de i sitt hushåll. Datainsamlingen genomfördes mitten 
till slutet av april 2022 med kvinnor i graviditetsvecka 32–40, median 37 (q1=36, q3=38) och 
baserat på den informationen kan man uppskatta att omkring 34 veckor av deltagarnas graviditet 
var under en pågående pandemi. Kołomańska-Bogucka m.fl. (2022) resultat från data mellan 
juni och september 2021 i Krakow, Polen, visade på att kvinnorna hade en minskad total 
energiåtgång i tredje trimestern jämfört med en mätning före pandemin, under december 2019 
till mars 2020 (Kołomańska-Bogucka m.fl., 2022). Den höga andelen av rapporterad inaktiv tid 
kan följaktligen bero på Covid-19. Dock är det oklart ifall pandemin även påverkade fysisk 
aktivitetsnivå baserat på diskussionen ovan. 

Före graviditet angav kvinnorna flest motivationsfaktorer, 56 jämfört med 46, den huvudsakliga 
motivationen kom från att fysisk aktivitet var energigivande och roligt samt dess hälsofördelar. 
De faktorerna är i linje med Bauer m.fl. (2018) resultat över orsak till att vara aktiv under första 
halvan av graviditeten hos kvinnor med BMI under 25. I min studie existerar ingen data över 
respondenternas BMI, dock kan antagande göras av att en större proportion är under BMI 25 
baserat på deltagarnas höga aktivitetsnivå före graviditet. Under graviditeten motiverades 
majoriteten av kvinnorna till att vara fysiskt aktiva baserat på de resulterande hälsovinster för 
både kvinnan och barnet, samt den ökade chansen att förebygga besvär och optimera 
återhämtningen efter förlossningen. Det resultatet skiljer sig därmed från Bauer m.fl. (2018) en 
differens som kan beror på tidpunkten för mätning, i Bauer m.fl. (2018) tillfrågade kvinnorna 
tidigare i graviditeten, innan graviditetsvecka 20, jämfört med min i slutet av graviteten. De 
intrapersonella vinsterna framhävdes även i Harrison m.fl. (2018) översiktsartikel att vara de 
drivande faktorerna till aktivitet under graviditeten. De svenska kvinnornas upplevelse av 
hinder återspeglar resultat från internationella studier (Harrison m.fl., 2018; Coll m.fl., 2017; 
Bauer m.fl., 2018) graviditetsymtom som illamående eller värk och trötthet upplevdes som 
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hindrande genom hela graviditeten. I tredje trimestern blev den fysiska förändringen märkbar 
med 17 stycken som angav att obekvämt varit ett tydligt hinder i sin fysiska aktivitetsnivå. I 
sista perioden av graviditeten anger fler att okunskap är ett hinder jämfört med tidigare perioder.  

Det dominerande temat för vilket stöd de gravida ansåg skulle kunnat hjälpa dem att vara mer 
aktiva var kunskap – individuell trygghet. Det sträckte sig över hela graviditeten (4/T1, 6/T2, 
6/T3) medan hantera symtom utmärkte den första trimestern (7/T1). En kvinna uttryckte 
”Träningsvana gravida som får problem får ingen hjälp för kunskap hos barnmorskor är så 
kass eller så får man generella tips som inte funkar.” D12. Flera angav önskan av större 
tydlighet i vad de kan göra ”Mer information om träning under graviditet, olika 
rekommendationer” F3. Resultatet är i linje med Lindqvist m.fl. (2018) fördjupande 
intervjustudie om att inte få helt adekvat hjälp av barnmorskorna gällande fysisk aktivitet och 
en upplevelse av att barnmorskorna inte själv känner sig helt trygga med vilka råd de kan ge 
(Lindqvist m.fl., 2018). Resultaten tyder på att det finns en diskrepans i kvinnornas behov av 
stöd som främjar fysisk aktivitet under graviditeten och stödet de faktiskt får. Gravida kvinnor 
i Sverige önskar mer hjälp och förståelse för hur de bättre kan hantera graviditetsförändringarna 
så att de kan känna sig mer trygga i träningen och kunna fortsätta vara aktiva genom hela 
graviditeten. 

Även om de gravida uttrycker både i min studie, Lindqvist m.fl. (2018) och Ekelin m.fl. (2018) 
att de önskar mer stöd från BMM är kanske inte en kompetensökning hos barnmorskorna den 
mest optimala lösningen. Barnmorskor har redan idag ett gediget uppdrag att ge gravida 
hälsovård under normala graviditeter samt uppföljning efter. Därtill förskriver och 
administrerar de preventivmedel, genomför gynekologiska hälsokontroller, ger föräldrastöd 
samt arbetar med förebyggande folkhälsa som sexuell och reproduktiv hälsa i utåtriktad 
verksamhet (SFOG, 2016). Ett alternativ som inte lägger ytterligare arbete på barnmorskor är 
att koppla en hälsoenhet till en eller flera BMM där gravida utan komplikationer kan få stöd 
med riktad information kring träning baserat på deras förutsättningar, få motiverande samtal 
och erbjudas gruppträning. Likt hälsocentraler som finns knutna till några vårdcentraler i 
Sverige. Hälsovetare med inriktning idrottsvetenskap och fördjupad kunskap om fysisk aktivitet 
under graviditet är en yrkeskategori med god kompetens att bedriva den typen av verksamhet 
(Hälsoakademikerna, u.å.). Hälsovetarens breda kunskap inom individuell rådgivning och 
anpassning av fysisk aktivitet och träning till individen utifrån ett hälsopromotivt 
förhållningssätt, gör att de kan hjälpa både den träningsvana gravida samt kvinnan med 
minimalt fysiskt aktivt beteende. Ett nära samarbete mellan den hypotetiska hälsoenheten, en 
fysioterapeutenhet och BMM hade möjliggjort för att den gravida likväl får den specialistvård 
hon behöver vid behov. När det i nuläget är oklart vilka interventioner som är effektiva till att 
öka gravidas aktivitetsnivå förutom att det bör involvera någon individuell komponent, i 
enlighet med resultat från James m.fl. (2020), kan en hälsoenhet vara en möjlig lösning. Den 
skulle inte lägga ytterligare arbete på barnmorskor eller fysioterapeuter men ändå besitta 
relevant kompetens och vara tillgänglig för alla gravida. 

Slutsatser  

Fastän enkätstudien resulterade i ett lågt deltagarantal vilket begränsade analys av hindrande 
och främjande faktorer resulterade den i signifikant minskad aktivitetsnivå vilken var störst 
mellan före graviditet och första trimestern samt ett ökat stillasittande beteende. Gravida med 
ett eller flera barn skattade sin hälsa som sämre under graviditeten jämfört med 
förstföderskorna. Graviditetsymtom och trötthet hindrade kvinnorna att vara aktiva samtidigt 
som de förebyggande effekterna av fysisk aktivitet var motivationsfaktorer. Mer stöd till att 



 

17 
 

anpassa aktiviteter och bättre kunskap för att hantera nämnda hinder tror svenska gravida skulle 
kunna öka deras aktivitetsnivå under graviditeten. Författaren ger förslag till att utvecklande av 
en hälsoenhet kopplat till BMM kan vara ett sätt till att bättre stödja gravida i fysisk aktivitet 
utan att skapa mer arbete för barnmorskor att möta deras behov. 

Framtida forskning bör undersöka ifall att den markanta minskningen av fysisk aktivitet i början 
av graviditeten gäller även i större studier och ifall det är möjligt att reducera 
aktivitetsminskningen via interventioner. Forskningen bör därtill mer fördjupat studera 
självskattad hälsa hos gravida med barn och vilka faktorer inverkar på den. Mer forskning 
behövs för att svenska hälso- och sjukvården bättre ska kunna stödja gravida till en mer fysiskt 
aktiv graviditet för kvinnans hälsa kort- och långsiktigt. 

Referenser: 

1177 Vårdguiden. (u.å.). Graviditeten vecka för vecka. Hämtad 2022-04-25 från 
https://www.1177.se/barn--gravid/graviditet/om-graviditeten/graviditeten-vecka-for-vecka/  

2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee (PAGAC). (2018). 2018 Physical 
Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. U.S. Department of Health and 
Human Services. 

American Collage of Obstetricians and Gynecologist (ACOG). (2013). Committee Opinion 
No. 548: Weight Gain During Pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 121(1), 210-212. 
http://10.1097/01.AOG.0000425668.87506.4c.  

Barmark, M., & Djurfeldt, G. (2020). Statistisk verktygslåda 0: Att förstå och förändra 
världen med siffror. Studentlitteratur. 

Bauer, C., Graf, C., Platschek, A., Strüder, H., & Ferrari, N. (2018). Reasons, motivational 
factors, and perceived personal barriers to engagement in physical activity during pregnancy 
vary within the BMI classes: The prenatal prevention project Germany. Journal of Physical 
Activity & Health, 15(3), 204-211. https://doi.org/10.1123/jpah.2016-0563  

Bauman, A., Reis, R. S, Sallis, J. F., Wells, J. C., Loos, R. J. F., & Martin, B. W. (2012). 
Physical Activity 2 Correlates of physical activity: Why are some people physically active 
and others not? The Lancet (British Edition), 380(9838), 258-271. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60735-1 

Bull, F. C., Al-Ansari, S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., 
Chaput, J-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., 
Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., … Willumsen, J. F. 
(2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary 
behaviour. British Journal of Sports Medicine, 54(24), 1451-1462. 
http://dx.doi.org.ezproxy.ub.gu.se/10.1136/bjsports-2020-102955 

Coll, C., Domingues, M., Gonçalves, H., & Bertoldi, A. (2017). Perceived barriers to leisure-
time physical activity during pregnancy: A literature review of quantitative and qualitative 
evidence. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(1), 17-25. 
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.06.007  

Dipietro, L., Evenson, K. R., Bloodgood, B., Sprow, K., Troiano, R. P., Piercy, K. L., Vaux-
Bjerka, A., & Powell, K. E. (2019). Benefits of Physical Activity during Pregnancy and 



 

18 
 

Postpartum: An Umbrella Review. Medicine and Science in Sports and Exercise, 51(6), 1292-
1302. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001941 

Ekelin, M., Langeland Iversen, M., Grønbæk Backhausen, M., & Hegaard, H. (2018). Not 
now but later – a qualitative study of non-exercising pregnant women’s views and experiences 
of exercise. BMC Pregnancy Childbirth 18(1), 399. https://doi-
org.ezproxy.ub.gu.se/10.1186/s12884-018-2035-3 

Evenson, K., & Wen, F. (2011). Prevalence and correlates of objectively measured physical 
activity and sedentary behavior among US pregnant women. Preventive Medicine, 53(1), 39-
43. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.04.014 

Folkhälsomyndigheten. (2021). Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/riktlinjer-for-
fysisk-aktivitet-och-stillasittande/ 
 
Folkhälsomyndigheten (u.å.). Självskattad hälsa. Hämtad 2022-04-08 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-
rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/sjalvskattat-allmant-halsotillstand/  
 
Folkhälsomyndigheten (u.å.). Fysisk aktivitet – statistik. Hämtad 2022-05-13 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/ovrig-
statistik-a-o/fysisk-aktivitet/?t=county  
 
Fridén, C., Nordgren, B., & Åhlund, S. (2011). Graviditet, hälsa och träning. Studentlitteratur 

Gaston, A., & Cramp, A. (2011). Exercise during pregnancy: A review of patterns and 
determinants. Journal of Science and Medicine in Sport, 14(4), 299-305. 
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.02.006 

Gibbs, B., Jones, M., Jakicic, J., Jeyabalan, A., Whitaker, K., & Catov, J. (2021). Objectively 
measured sedentary behavior and physical activity across 3 trimesters of pregnancy: The 
monitoring movement and health study. Journal of Physical Activity & Health, 18(3), 254-
261. https://doi.org/10.1123/jpah.2020-0398  

Hagströmer, M., Wisén, A. & Hassmén,P. (2016). Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. I 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 
och sjukdomsbehandling. (s.250-266). Läkartidningen förlag AB  

Harrison, A., Taylor, N., Shields, N., & Frawley, H. (2017). Attitudes, barriers and enablers to 
physical activity in pregnant women: A systematic review. Journal of Physiotherapy, 64(1), 
24-32. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2017.11.012  

Integritetsskyddsmyndigheten. (u.å.). Dataskyddsförordningen i fulltext. 
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-
gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/#A4 

James, P., Morgant, R., Merviel, P., Saraux, A., Giroux-Metges, M. A., Guillodo, Y., Dupré, 
P.F., & Muller, M. (2020). How to promote physical activity during pregnancy: A systematic 
review. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 49(9), 101864.  
https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2020.101864 



 

19 
 

Kallings, L. (2014). Validering av Socialstyrelsens screeningfrågor om fysisk aktivitet. 
Gymnatisk- och Idrottshögskolan. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/dokument-webb/nationella-riktlinjer/levnadsvanor-validering-av-indikatorfragor-
till-patienter-om-fysisk-aktivitet.pdf. 

Kallings, L., Olsson, S., Ekblom, &., Ekblom-Bak, E., & Börjesson, M. (2019). The SED-
GIH: A single-item question for assessment of stationary behavior—A study of concurrent 
and convergent validity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
16(23), 4766. https://doi.org/10.3390/ijerph16234766 

Karolinska Institutet. (u.å). Graviditetstrimestrar. I Svensk MeSH. Hämtad 2022, 25 april från  
https://mesh.kib.ki.se/term/D011264/pregnancy-trimesters  

Kołomańska-Bogucka, D., Micek, A., & Mazur-Bialy, A. (2022). The COVID-19 Pandemic 
and Levels of Physical Activity in the Last Trimester, Life Satisfaction and Perceived Stress 
in Late Pregnancy and in the Early Puerperium. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 19(5), 3066. https://doi.org/10.3390/ijerph19053066  

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 
hälso- och vårdvetenskap. Natur & Kultur. 

Lilliecreutz, C., Johannesson, K., & Nordenhem, I. (2016). Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom 
i samband med graviditet och puerperium. I Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 
(SFOG), Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa (Rapport nr 76) (s. 60-69). Svensk 
förening för Obstetrik och Gynekologi. 

Lindqvist, M., Lindkvist, M., Eurenius, E., Persson, M., Ivarsson, A., & Mogren, I. (2016). 
Leisure time physical activity among pregnant women and its associations with maternal 
characteristics and pregnancy outcomes. Sexual & Reproductive Healthcare, 9(1), 14-20. 
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2016.03.006  

Lindqvist, M., Persson, M., & Mogren, I. (2018). “Longing for individual recognition” – 
Pregnant women's experiences of midwives’ counselling on physical activity during 
pregnancy. Sexual & Reproductive HealthCare, 15, 46-53. 
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.12.003 

Lynn, F., Alderdice, F., Crealey, G., & McElnay, J. (2011). Associations between maternal 
characteristics and pregnancy-related stress among low-risk mothers: An observational cross-
sectional study. International Journal of Nursing Studies, 48(5), 620-627. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.10.002 

Meander, L., Lindqvist, M., Mogren, I., Sandlund, J., West, C., & Domellöf, M. (2021). 
Physical activity and sedentary time during pregnancy and associations with maternal and 
fetal health outcomes: An epidemiological study. BMC Pregnancy and Childbirth, 21(1), 166. 
https://doi.org/10.1186/s12884-021-03627-6  

Mottola, M., Davenport, M., Ruchat, S., Davies, G., Poitras, V., Gray, C., Jaramillo Garcia, 
A., Barrowman, N., Adamo, K. B., Duggan, M., Barakat, R., Chilibeck, P., Fleming, K., 
Forte, M., Korolnek, J., Nagpal, T., Slater, L. G., Stirling, D., & Zehr, L. (2018). 2019 
Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy. British Journal of Sports 



 

20 
 

Medicine, 52(21), 1339-1346. http://dx.doi.org.ezproxy.ub.gu.se/10.1136/bjsports-2018-
100056  

Nationalencyklopedin. (u.å.). Trimester. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2022, 25 april från 
http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trimester 

Regeringskansliet. (2022, 30 april). Tillfälliga smittskyddslagar slutar att gälla den 31 mars. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/tillfalliga-smittskyddslagar-slutar-
galla-den-31-mars/ 

Rogozińska, E., Zamora, J., Marlin, N., Betrán, A. P., Astrup, A., Bogaerts, A., Cecatti, J. G., 
Dodd, J. M., Facchinetti, F., Geiker, N. R. W., Haakstad, L. A. H., Hauner, H., Jensen, D. M., 
Kinnunen, T. I., Mol, B. W. J., Owens, J., Renault, K. M., Salvesen, K. Å., Shub, A, … 
Thangaratinam, S. (2019). Gestational weight gain outside the Institute of Medicine 
recommendations and adverse pregnancy outcomes: Analysis using individual participant data 
from randomised trials. BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1), 322. 
https://doi.org/10.1186/s12884-019-2472-7  

Soma-Pillay, P., Nelson-Piercy, C., Tolppanen, H., & Mebazaa, A. (2016). Physiological 
changes in pregnancy. Cardiovascular journal of Africa, 27(2), 89-94. doi: 10.5830/CVJA-
2016-021 

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). (2016). Mödrahälsovård, Sexuell och 
Reproduktiv Hälsa (Rapport nr 76). Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. 
https://www.sfog.se/start/arg-rapporterdiagnosbok/  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). (2022). Graviditetsenkäten. 
https://rapporter.skr.se/graviditetsenkaten.html 

Hälsoakademikerna. (u.å.). Hälsoakademiker. Hämtad 2022-05-20 från 
https://www.srat.se/HalsoAkademikerna/Halsovetare/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

Bilaga 2 Missivbrev 

Bilaga 3 Kodning motivationsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

22 
 

Bilaga 1. 

1. Ålder ______________________________ 

 

2. Graviditetsvecka ____________________________________ 
 
 

3. Antal barn 
 Inga - väntar mitt första 
 1 eller fler barn 

 
4. Civiltillstånd 

 Gift eller sambo 
 Ensamstående 
 Särbo 

 
5. Utbildningsnivå – ange din högsta avslutade nivå 

 Grundskola 
 Gymnasium 
 Yrkesutbildning eller Komvux 
 Universitet eller Högskola 

 
6. Bostadsområde i Göteborg 

 Nordost (Angered, Bergsjön, Kortedala, Gamlestaden) 
 Centrum (Kålltorp-Björkekärr, Örgryte-Härlanda, Centrum, Majorna -Linne) 
 Sydväst (Askim, Frölunda, Högsbo, Västra Göteborg) 
 Hisingen (Västra Hisingen, Lundby, Norra Hisingen) 

 
7. Födelseland 

 Sverige 
 Övriga Norden 
 Utanför Norden 

 
 

8. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd var innan graviditet (3 månader)? 
 

Mycket dåligt Dåligt Någorlunda Bra Mycket bra 

          
 
 

9. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd varit under graviditeten? 
 

Mycket dåligt Dåligt Någorlunda Bra Mycket bra 
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10. Hur mycket tid har du ägnat dig en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli 
andfådd? Exempelvis: joggning, gympa, föreningsidrott, styrketräning.  
Sätt ett val/kryss per rad.  
 0 minuter/ 

Ingen tid 
Mindre än 
30 min 

30-60min 
(0.5 - 1 
timme) 

60-90min 
(1 - 1.5 
timme) 

90 - 120min 
(1.5 - 2 
timme) 

mer än 
120min 
(2 
timmar) 

Innan graviditet 
(3 månader) 

      

under 
graviditetsvecka 
0 - 12 

      

under 
graviditetsvecka 
13 - 27 

      

under 
graviditetsvecka 
28 - 40 

      

 
 

11. Om du utfört fysisk träning vilken typ har du utfört mest?  
Sätt fler val/kryss per rad om du vill. 
 Löpning Styrketräning Gruppträning 

 
Simning Elitidrott Yoga  Annat 

Innan graviditet 
(3 månader) 

       

under 
graviditetsvecka 
0 - 12 

       

under 
graviditetsvecka 
13 - 27 

       

under 
graviditetsvecka 
28 - 40 

       

 
 

12. Hur mycket tid har du ägnat dig en vanlig vecka åt vardagsmotion? Exempelvis; 
promenader, cykling eller trädgårdsarbete. Räkna samman all tid.  
Sätt ett val/kryss per rad. 
 0 min 

/Ingen 
tid 

Mindre 
än 
30min 

30-
60min 
(0.5 - 1 
timme) 

60-90min  
(1 - 1.5 
timme) 

90- 
150min 
(1.5 - 2.5 
timmar 

150min 
-300min 
(2.5 - 5 
timmar) 

Mer än 
300min 
(5timmar) 

Innan graviditet 
(3 månader) 

       

under 
graviditetsvecka 
0 - 12 

       

under 
graviditetsvecka 
13 - 27 

       

under 
graviditetsvecka 
28 - 40 

       

 



 

24 
 

13. Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? 
Sätt ett val/kryss per rad. 
 Så gott 

som hela 
dagen 

13 - 15 
timmar 

10 - 12 
timmar 

7 - 9 
timmar 

4 - 6 
timmar 

1 - 3 
timmar 

Aldrig 

Innan graviditet 
(3 månader) 

       

under 
graviditetsvecka 
0 - 12 

       

under 
graviditetsvecka 
13 - 27 

       

under 
graviditetsvecka 
28 - 40 

       

 

14. Vad motiverade dig att vara fysiskt aktiv innan graviditet? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

15. Vad har motiverat dig att vara fysiskt aktiv under graviditeten? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

16. Har du upplevt hinder till att vara mer fysiskt aktiv under graviditetsvecka 0 - 12?  
Sätt fler val/kryss om du önskar. 

 nej, jag har rört på mig tillräckligt 
 varit trött 
 haft graviditetssymptom som illamående eller värk 
 känts kroppsligt obekvämt att vara aktiv 
 haft för lite tid 
 orolig för att det inte varit säkert för mig eller barnet 
 ingen motivation 
 saknat sällskap av andra 
 har inte vetat hur jag kan vara fysisk aktiv 
 sjukdom 
 annat___________________________________________________________ 
 annat___________________________________________________________ 
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17. Har du upplevt hinder till att vara mer fysiskt aktiv under graviditetsvecka 13 - 27?  
Sätt fler val/kryss om du önskar 

 nej, jag har rört på mig tillräckligt 
 varit trött 
 haft graviditetssymptom som illamående eller värk 
 känts kroppsligt obekvämt att vara aktiv 
 haft för lite tid 
 orolig för att det inte varit säkert för mig eller barnet 
 ingen motivation 
 saknat sällskap av andra 
 har inte vetat hur jag kan vara fysisk aktiv 
 sjukdom 
 annat___________________________________________________________ 
 annat___________________________________________________________ 

 
18. Har du upplevt hinder till att vara mer fysiskt aktiv under graviditetsvecka 28 - 40?  

Sätt fler val/kryss om du önskar 
 nej, jag har rört på mig tillräckligt 
 varit trött 
 haft graviditetssymptom som illamående eller värk 
 känts kroppsligt obekvämt att vara aktiv 
 haft för lite tid 
 orolig för att det inte varit säkert för mig eller barnet 
 ingen motivation 
 saknat sällskap av andra 
 har inte vetat hur jag kan vara fysisk aktiv 
 sjukdom 
 annat___________________________________________________________ 
 annat___________________________________________________________ 

 
19.  Vilket stöd hade du önskat för att vara mer aktiv under graviditetsvecka 0-12? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

20. Vilket stöd hade du önskat för att vara mer aktiv under graviditetsvecka 13- 27? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

21. Vilket stöd hade du önskat för att vara mer aktiv under graviditetsvecka 28- 40? 

____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

 

Stort Tack för din medverkan! Tveka inte att kontakta ansvarig om du har 
några frågor eller funderingar. 

 
Sandra Jansson Crawford  
student inom Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap Göteborg Universitet 
 
Mejladress: gusjansay@student.gu.se  
Telefonnummer: 072- 944 61 53 
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Bilaga 2. 

Kvinnors möjlighet att vara fysiskt aktiva under graviditeten 
 

Jag söker dig som bor i Göteborg och är i graviditetsvecka 34-40 att vara med i en 
enkätstudie.  

Forskning har visat att gravida kvinnor i stort tycker att det är bra att vara fysiskt aktiv under 
sin graviditet men endast runt en tredjedel når upp till rekommenderad aktivitetsnivå. För 
att förstå vad det är som gör att svenska gravida kvinnor inte kan vara så fysiskt aktiva som 
de skulle önska genomförs en enkätstudie. Syftet är att få kunskap om vilka hindren är och 
vilket stöd man kan ha saknat. 

Kan du vara med och bidra med information om vad som hindrat och hjälpt dig vara aktiv 
under din graviditet, vilket stöd du saknat? Ditt deltagande kommer att ge värdefull 
information och hjälpa till att andra gravida kvinnor får det stöd du saknat. 

Deltagandet är helt frivilligt. Du medverkar i studien genom att svara på frågorna i enkäten. 
För att skydda att ingen ser dina svar lägg direkt i det bifogade kuvert. Lämna in senast 27 
april 2022. Vill du avbryta din medverkan så gör du det genom att inte lämna in dina svar. 
Utdelningen via din barnmorskemottagning skyddas av patientsekretess, vi som genomför 
studien vet inte vilka som fått enkäten endast hur många som delats ut. 

Enkäten tar ca 15-20min att fylla i. Svara på frågorna efter din bästa förmåga. De inledande 
frågorna om din livssituation finns med för att förstå om de påverkar kvinnors möjlighet att 
vara fysisk aktiva under graviditeten. På frågorna kring hinder och stöd tänk stort och brett 
vad som begränsat dig att vara fysiskt aktiv och vad som kunnat hjälpt dig (som mer 
information, barnpassning och sällskap). 

 

Resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats vilken kommer vara tillgänglig för 
alla att läsa på Göteborgs Universitets hemsida för uppsatser: GUPEA. 

 

Ansvarig för uppsatsen är student Sandra Jansson Crawford, och handledare Christina Berg 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig, Sandra.  

 

Sandra Jansson Crawford,  
student inom Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap Göteborg Universitet, 
Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. 

Mejladress: gusjansay@student.gu.se  
Telefonnummer: 072- 944 61 53 
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Bilaga 3. 

 

 Före graviditeten Under graviditet 

Hälsa – må bra må bra / att jag mår bra av det och vill må 
bra i framtiden / att må bra / hälsa / mår 
bra av att röra mig / förbättra allmän hälsa 
/ må bra / god hälsa / känslan att må bra / 
hälsa / att må bra i längden / välmående / 
var frisk 

för mig gör motionen att jag va mår bra / må bra / 
att jag och bebisen ska må bra och må bra i 
framtiden / må bra, att barnet ska må bra / hälsa / 
mår bra av att röra mig / välmående / friska barn / 
välmående / god hälsa / må bra / bebis ska må bra / 
att bebis och jag mår bra / jag vill fortsätta hålla 
mig frisk / hälsa / må bra under / fortsätt god allmän 
hälsa / försökt att träna för att det får mig må bra 
 

Vikt hålla formen / gå ner i vikt inte gå upp föööör mycket i vikt / inte gå upp för 
mycket i vikt 
 

Vana - ett måste alltid varit en fysiskt aktiv person / alltid 
tränat mycket naturligt att göra / behöver 
röra på mig 

alltid tränat mycket naturligt att göra / 
vardagsmåsten 
 
 

Intresse intresse / hobby, gillar att springa, delta i 
aktiviteter / intresse / mål som lopp 
 

intresse 

Roligt – det ger 
energi 

blir glad av träning / roligt med tex dans / 
rolig idrott m.m / kul / roligt / kul / för att 
det är kul i stunden / gillade att träna / 
träning som gav glädje och energi / 
träningsglädje / energin jag fick av 
träningen / jag får energi / få energi / hade 
energi/ motverka trötthet 
 

ger energi / få energi, roligt / kul 

Umgänge ett sätt att umgås med min partner / 
tränade tillsammans med vänner 
 

 

Trygghet jag kände min kropp, visste hur jag 
tränade på ett säkert sätt / kände mig 
trygg i träningen 
 

 

Barn min son på 2 år / hålla jämna steg med 
dottern / lek med barn / leker med barn 
 

min son på 2 år / lek med barn / hålla jämna steg 
med dottern 

Styrka jag blir starkare / stärka kroppen / skönt 
att vara stark / vara stark, öka prestation 
 

stark i kroppen och i själen / hålla kroppen stark / 
vara stark / stark kropp 

Stresshantering stresshantering / rensa tankarna 
 

rensa tankarna 

smärthantering undvika ha ont / lindrar besvär i axlar, 
rygg, och huvudvärk / huvudvärk 
 

inte få mer smärta / motverka och minska krämpor 

Frisk luft, aktiv 
vardag 

transportcyklar, renoverar hus, trädgård, 
gillar vara ute / frisk luft 
 

frisk luft / frisk luft / transportcyklar. renoverar hus, 
trädgård, gillar vara ute 

Förebyggande   att förhindra bäckensmärtor och ha okej kondition 
inför förlossning / komma tillbaka till kroppen efter 
förlossning / förlossning kanske blir lättare / ta 
hand om kroppen så bra kan / bättre återhämtning 
efter / inte få ont / orka med graviditet och efter 

 


