
1 

 

 

 

 

 

 

Kan fysisk aktivitet innan och under 

graviditeten påverka förlossningstiden? 

 

- En kvantitativ studie  

 

 

Pekka Pöykkö & Louvisa Åhag 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete på grundläggande nivå 05:2017 

Hälsopedagogprogrammet 2014-2017 

Handledare: Anna Bjerkefors 

Examinator: Maria Ekblom 



2 

 

Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan graden av fysisk 

aktivitet innan och under graviditeten och förlossningstiden hos förstföderskor. 

Frågeställningar 

1. Har de kvinnor som följer FYSS rekommendationer1 angående fysisk aktivitet under 

graviditeten kortare förlossningstid jämfört med de kvinnor som inte följer 

rekommendationerna? 2. Finns det en korrelation mellan grad av fysisk aktivitet under 

graviditeten och förlossningstiden (latensfasen och den aktiva fasen)? 3. Har de kvinnor som 

har kortare förlossningstid varit mer fysiskt aktiva innan graviditeten än de kvinnor som haft 

längre förlossningstid? 

Metod 

Den här studien är en kvantitativ studie som genomfördes genom en enkätundersökning. En 

pappersenkät och en online-enkät skapades innehållande bakgrundsfrågor, frågor om fysisk 

aktivitet och övriga frågor som kunde komma att påverka resultatet. Pappersenkäten delades 

ut på Friskis&Svettis samt på mördavårdcentraler och online-enkäten lades upp på Facebook 

på tre grupper för de som fött barn under 2016. Sammanlagt var det 184 svar som skickades 

in, varav tio svar gick som bortfall och därmed var det 174 svar som analyserades. Resultatet 

sammanställdes i ett excel-dokument och analyserades i SPSS (IBM SPSS Statistics version 

24). One-way ANOVA-test och icke-parametrisk Spearman rank order korrelations-test 

genomfördes för att få fram eventuella samband.  

Resultat  

Inga signifikanta korrelationer kopplade till studiens syfte och frågeställningar kunde hittas. 

Istället hittades korrelation mellan den totala förlossningstiden och ålder på kvinnan (p=,006), 

barnets vikt (p=,020) samt graviditetstid (p=,028). 

Slutsats 

Fler studier där fysisk aktivitet isoleras från andra påverkande faktorer behövs för att bekräfta 

om graden av fysiska aktiviteten påverkar förlossningstiden.  

                                                 

1 FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditeten innebär 150 minuter 

medelintensiv aktivitet eller 75 minuter högintensiv aktivitet. Även muskelstärkande aktivitet 

två gånger i veckan samt undvikande av stillasittande. (FYSS 2015b) 
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1. Introduktion 

Fysisk aktivitet är allmänt känt som något som är bra för vår fysiska och psykiska hälsa. 

Samtidigt som kunskapen om fysisk aktivitet ökar, ökar även kunskapen om betydelsen av att 

vara fysiskt aktiv under graviditeten. Man vet i nuläget att fysisk aktivitet under graviditeten 

bland annat kan motverka ländryggssmärta (Garshasbi & Zadeh 2005), reducera smärta i 

bäckenet (Liddle & Pennick 2013), förebygga urinläckage (Boyle et al. 2012) och förebygga 

viktökning (Claesson et al. 2008). Det finns även fördelar efter förlossningen. Bland annat 

allmänt ökat välbefinnande, underlättad viktnedgång samt minskad risk för depression och 

ångest (FYSS 2015). Med andra ord finns det en hel del fördelar med fysisk aktivitet, både 

under och efter graviditeten. Ändå finns det gravida som är fysiskt inaktiva. Vissa kvinnor bör 

på grund av olika hälsotillstånd inte träna under graviditeten, men för många är det fullt 

möjligt. Förutsatt att man inte tränar för hårt utgör fysisk aktivitet inte en risk för förtidig 

födsel (Barakat et al. 2014; Rodrigues Domingues, Matijasevich & Barros 2009). Mer 

kunskap om effekterna av fysisk aktivitet under graviditeten och tydligare rekommendationer 

kan göra att fler finner motivation till att vara mer fysiskt aktiva. Om den aktiva 

förlossningsfasen i går över tre timmar ökar risken för kejsarsnitt, operativ vaginal förlossning 

och kvinnans sjuklighet under och efter förlossning (Cheng et al. 2007), därför har vi valt att 

studera om just fysisk aktivitet kan förkorta förlossningstiden. Inom området fanns det ett 

antal studier men med olika slutsatser vilket gjorde att vi blev intresserade att beforska 

området mer.  

1.1 Bakgrund  

Graviditeten delas in i tre trimestrar. Dessa är första, andra och tredje trimestern. Första 

trimestern sträcker sig mellan graviditetsveckorna 1-12, andra trimestern mellan veckorna 13-

24 och tredje trimestern mellan veckorna 25-42. (Berglund 2009) 

 

Förlossning har tre faser, dessa är öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet. 

Innan öppningsskedet startar infaller latensfasen. Under latensfasen förbereder sig kroppen 

för förlossningen och det tar oftast mellan åtta till 20 timmar, men det kan också ta längre tid. 

Om latensfasen pågår under mer än ett dygn kan kvinnan få hjälp att starta igång 

förlossningen genom att barnmorskan tar hål på fosterhinnan och ger värkstimulerande dropp. 

Under latensfasen öppnar sig livmodermunnen och det räknas som latensfas till dess att den 
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öppnat sig tre till fyra centimeter. Själva utdrivningsskedet, den aktiva fasen, tar ungefär en 

timme. (117 Vårdguiden 2013-01-16) Efterbördsskedet börjar när barnet är fött. Då läggs 

barnet oftast på mammans bröst, navelsträngen klipps, barnet kontrolleras, livmodern börjar 

dra ihop sig och moderkakan lossnar och kommer ut. (117 Vårdguiden 2011-06-07) Den här 

studien kommer fokusera på latens- och den aktiva fasen. I studien definieras latensfasen från 

det att första värken uppkommer till fasen när den aktiva krystningen startar. Med den aktiva 

fasen menas från det att den aktiva krystningen börjar till att barnet är fött. 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån var medelåldern för förstföderskor under 2013 29 år 

(Statistiska Centralbyrån 2014-03-26). Det preliminära antalet för levande födda i Sverige 

under år 2016 var 117 425 barn och 414 barn var dödfödda (Statistiska Centralbyrån 2017-04-

07). Det betyder att det är många kvinnor som kan påverkas av fler studier inom ämnet 

graviditet och förlossning. 

 

Rekommendationerna som i nuläget finns för gravida går att hitta i boken Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, förkortat till FYSS (FYSS 2017). FYSS 

specifika rekommendationer för fysisk aktivitet för gravida skiljer sig i intensitet och 

styrketräning från de allmänna rekommendationerna för vuxna där man anses som tillräckligt 

fysiskt aktiv om man är måttligt fysiskt aktiv under 150 minuter/vecka eller fysiskt aktiv på 

hög intensitet 75 minuter/vecka (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2015). Det som 

huvudsakligen skiljer rekommendationerna för vuxna från de för gravida är styrketräning av 

bäckenbottenmuskulaturen. De specifika rekommendationerna för gravida presenteras nedan.  

 

Fyss rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditeten: 

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

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

intensiteten vara högre. Valet av aktiviteter ska göras så att de innebär en minimal risk 

för fall och fosterskada. Aktiviteten bör spridas på minst 3 av veckans dagar. 

2. Som tillägg till styrketräning av bäckenbottenmuskulaturen bör muskelstärkande 

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

muskelgrupper. 

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

med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som 
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har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. (Josefsson, Haakstad & Bö 

2015) 

 

Folkhälsomyndigheten skickar årligen ut enkäter till personer från alla åldersgrupper i Sverige 

angående deras hälsa. År 2016 fick de fram att cirka 65 % av Sveriges befolkning var 

tillräckligt fysiskt aktiva, baserat på FYSS rekommendationer. (Folkhälsomyndigheten 2016-

11-17) Om detta även gäller gravida kvinnor framgår inte.  

1.2 Forskningsläge  

I forskningsläget presenteras artiklar från tidigare forskning som är relaterad till fysisk 

aktivitet eller fysisk förmåga och förlossningstiden. Andra faktorer som kan påverka 

förlossningstiden tas också upp. 

1.2.1 Förlossningstid 

Varför förlossningstid? En studie visade att kvinnor vars aktiva fas varade i tre eller fler 

timmar löpte högre risk för kejsarsnitt, operativ vaginal förlossning och/eller sjuklighet under 

eller efter förlossning än kvinnor där den aktiva fasen var kortare än tre timmar (Cheng et al. 

2007). Hur lång tid förlossningen varar kan alltså påverka om kvinnan behöver gå vidare till 

att förlösas genom kejsarsnitt istället.  

1.2.2 Fysiska aktivitet 

Kan graden av fysisk aktivitet vara en faktor som påverkar förlossningstiden? Som nämnts 

tidigare är fysisk aktivitet något som är positivt för oss människor. När det kommer till 

fördelarna för just förlossningen visar existerande studier på olika resultat. En studie visade 

att kvinnor som var fysiskt aktiva under graviditeten hade kortare latensfas under 

förlossningen jämfört med kvinnor som var fysiskt inaktiva (Perales et al. 2016). En annan 

studie gjord i Norge visade inga signifikanta samband mellan tiden för förlossning och den 

mängd fysisk aktivitet som utövats under graviditeten. I den studien mättes den aktiva fasen. 

Författarna kunde inte heller visa någon skillnad mellan intervention- och kontrollgruppen när 

det kom till den genomsnittliga graviditetstiden, barnets födelsevikt eller antalet prematura 

födslar. (Salvesen et al. 2013)  

 

Däremot kunde författare i en annan studie visa på signifikanta resultat på att den gravida 

kvinnans syreupptagningsförmåga var korrelerad med förlossningstiden, det vill säga 
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förlossningen för en kvinna med högre syreupptagningsförmåga blev kortare jämfört med för 

kvinnor med lägre syreupptagningsförmåga. Man mätte syreupptagningsförmågan då man 

ansåg att det var en tydligt korrelerad parameter för att mäta fysisk kapacitet. I samma studie 

kunde man se en signifikant ökning av förlossningstiden desto mer barnet vägde och desto 

längre barnet var vid födsel. (Kardell et al. 2009).  

1.2.3 Body mass index (BMI) 

Att kvinnor med högre BMI ofta föder större barn och att dessa kvinnor med större frekvens 

behöver bli igångsatta under förlossningen visade författarna Athukorala et al. (2010) i sin 

studie. En igångsättning betyder att förlossningsförloppet behöver startas på grund av ökade 

hälsorisker med att barnet ligger kvar i magen som till exempel havandeskapsförgiftning 

(1177 Vårdguiden 2014). När igångsättningen inte fungerar som den ska övergår den oftare 

till kejsarsnitt hos kvinnor med högt BMI jämfört med hos kvinnor med normalt BMI. 

(Athukorala et al. 2010)  

 

I två studier visade resultat att kvinnor med högt BMI (oavsett om de hade eller inte hade högt 

BMI innan graviditeten) eller med graviditetsdiabetes födde större barn jämfört med de som 

inte hade högt BMI eller graviditetsdiabetes. (Bowers et al. 2010) Samtidig visade studien av 

Kardell et al. (2009) att det tar längre tid att förlösa barn som är större vid födseln, avseende 

både längd och vikt. Hur mycket man bör gå upp i vikt under graviditeten beror på kvinnans 

BMI innan hon blev gravid. Institute of Medicine Weight Gain har tagit fram 

rekommendationer för viktökning under graviditeten. Enligt dem bör underviktiga kvinnor 

med BMI under 18.5 innan graviditeten gå upp mellan 12.5–18 kg, normalviktiga kvinnor 

med BMI på 18.5–24.9 innan graviditeten gå upp 11.5–16 kg, överviktiga kvinnor med BMI 

på 25–29.9 innan graviditeten gå upp 7–11.5 kg och kvinnor som har fetma, med BMI över 

30 innan graviditeten, gå upp 5–9 kg. (Rasmussen & Yaktine 2009, s. 2)  

1.2.4 Epiduralbedövning 

Förutom ett högt BMI och graden av fysisk aktivitet kan även andra variabler i samband med 

förlossningen påverka förlossningstiden. En variabel är behovet av bedövning. En studie som 

gjordes i Taiwan visade att förlossningstiden var signifikant längre hos kvinnor som fått en 

epiduralbedövning jämfört med kvinnor som inte fick det. Kvinnor som fick epidural löpte 

även högre risk för kejsarsnitt och instrumentell förlossning. (Liang et al. 2007)  
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1.3 Konklusion  

Mer evidens för fysisk aktivitet innan och under graviditeten kan komma att motivera fler till 

att vara fysiskt aktiva. Eftersom studierna tillsammans inte har kunnat komma fram till 

resultat som talar antingen för eller emot om att fysisk aktivitet innan och under graviditeten 

påverkar förlossningstiden vill vi undersöka ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och 

förlossningstiden för hela förlossningen (latensfasen och den aktiva fasen). Då många friska 

kvinnor fortfarande är inaktiva innan och under graviditeten trots visade fördelar med att vara 

aktiv är det är viktigt att undersöka om det finns fler fördelar som kan motivera fler. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan graden av fysisk 

aktivitet innan och under graviditeten och förlossningstiden hos förstföderskor. 

 

Frågeställningar 

1. Har de kvinnor som följer FYSS rekommendationer2 angående fysisk aktivitet under 

graviditeten kortare förlossningstid jämfört med de kvinnor som inte följer 

rekommendationerna? 

 

2. Finns det ett samband mellan graden av fysisk aktivitet under graviditeten och 

förlossningstiden (latensfasen och aktiva fasen)? 

 

3. Har de kvinnor som har kortare förlossningstid varit mer fysiskt aktiva innan graviditeten 

jämfört med de kvinnor som haft längre förlossningstid? 

 

                                                 

2 FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditeten innebär 150 minuter 

medelintensiv aktivitet eller 75 minuter högintensiv aktivitet. Även muskelstärkande aktivitet 

två gånger i veckan samt undvikande av stillasittande. (Josefsson, Haakstad & Bö 2015) 
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2. Metod  

2.1 Studiedesign 

Studien är en kvantitativ, retrospektiv studie där data samlats in genom enkätundersökning. 

Övervägande togs angående om andra metoder kunde varit lämpligare på grund av eventuella 

svårigheter för deltagarna att minnas detaljer om sin fysiska aktivitetsnivå innan och under 

graviditeten. Andra metoder som hade kunnat vara lämpligare var till exempel mätningar med 

accelerometer. Det ansågs inte möjligt att utföra sådana mätningar i denna studie på grund av 

tiden som fanns. Efter övervägandet valdes enkät som insamlingsmetod. Detta för att generera 

så många svar som möjligt från kvinnor som redan genomgått sin första förlossning.  

2.2 Urval 

Urvalet för denna studie var förstföderskor som fött sitt första barn 2016. Förstföderskor 

valdes på grund av att den genomsnittliga förlossningstiden är längre för förstföderskor än för 

omföderskor (Grennert 2013). Förstföderskor valdes därför för att standardisera så mycket 

som möjligt. Kvinnor som fött sitt barn nyligen, det vill säga under 2016, valdes för att 

minska risken för att deltagarnas minne skulle kunna bidra till en större svaghet i resultatet.  

2.3 Enkät 

En pappersenkät och en online-enkät utformades. Onlineenkäten skapades på Google-docs 

och pappersenkäten skapades i ett Microsoft Word-dokument som sedan skrevs ut. Båda 

enkäterna innehöll samma frågor, förutom en fråga som lades till i online-enkäten för att 

säkerställa att varje individ passade in i studiens inklusionskriterier.  

 

En del av frågorna i enkäten användes från tidigare enkäter (Andersson et. al. 2015; 

Folkhälsomyndigheten 2015) för att besvara frågor om graden av fysisk aktivitet, några frågor 

formulerades till denna studie utifrån tidigare forskning och andra baserades på svar från 

sakkunnig.  

2.3.1 Frågor till sakkunnig 

För att säkerställa att viktiga parametrar om förlossningstiden ställdes till deltagarna i studien 

kontaktades två sakkunniga personer via e-post. Dessa kontaktades genom att bekant till 

författarna i studien kontaktade biträdande överläkare vid en kvinnoklinik i Stockholm. 

Biträdande överläkare godkände att frågor kunde skickas via e-post och frågorna besvarades 
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av hen tillsammans med en barnmorska vid samma avdelning (Bilaga 2). Svaren lästes 

igenom och därefter genomfördes en sökning efter tidigare forskning kring dessa. De svar 

som kunde kopplas till tidigare forskning presenterades i forskningsläget. Nedan 

sammanfattas de parametrar (epidural och kvinnans inställning till förlossning) som kan 

påverka förlossningstiden och ansågs relevanta att ta upp i studien men där 

forskningsunderlaget var begränsat.  

2.3.1.1 Epiduralbedövning 

Tidigare forskning om epiduralbedövning togs upp i forskningsläget. På grund av 

sakkunnigas intressanta svar kring epiduralbedövningens effekter på förlossningstiden tas det 

upp här också.  

 

”Kan medicinska smärtlindringsmetoder påverka förlossningstiden? Om ja, vilka? Och hur 

påverkar de tidsperioden (med längre eller kortare tid)?”. De sakkunniga svarade att 

epiduralbedövningen kan påverka förlossningstiden med att tiden förlängs, vilket medför att 

man ofta behöver koppla in ett värkstimulerande dropp i samband med epiduralbedövningen. 

Sakkunniga skrev även att bedövningen kan göra så att kvinnan öppnar sig snabbare då den 

hjälper kvinnan att slappna av, och därför kan förlossningen gå snabbare. (Bilaga 2)  

2.3.1.2 Kvinnans inställning 

Utifrån de sakkunnigas erfarenhet svarade de att ”kvinnans inställning till och kunskap om 

förlossningen” även kan påverka förlossningstiden (Bilaga 2). Detta är deras professionella 

åsikt och studier kring det kunde inte hittas. Trots att svaret inte kunde kopplas till tidigare 

forskning ansågs denna information relevant för studien och två frågor om deltagarnas 

inställning till och kunskap om förlossningen skapades i enkäten.  

2.3.2 Utformning av enkät 

Enkäten bestod av 25 frågor. Frågorna i enkäten valdes ut för att besvara våra 

frågeställningar. I enkäten ställdes även frågor kopplade till FYSS rekommendationer för 

fysisk aktivitet för gravida (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2015). Frågorna valdes ut för 

att mäta alla delar i rekommendationerna. Då studien gjordes ur ett retroperspektiv ställdes 

samtliga frågor i dåtid. De första tolv frågorna innehöll bakgrundsfrågor, varav sex stycken 

handlade om läkemedel och sjukdomar. Dessa sex frågor var grundade på tidigare forskning 

som presenterades i forskningsläget, gällande smärtlindring och läkemedel och frågor till 
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sakkunniga. Därefter följde sex frågor om fysisk aktivitet och stillasittande som var uppdelade 

i de fyra kategorierna; innan graviditeten, första trimestern, andra trimestern och tredje 

trimestern. Uppdelningen gjordes på grund av att den fysiska aktiviteten kan ändras med 

tiden. Fråga ett och tre till sex i enkäten användes från ”Motionsfrågor” och ”Fysisk aktivitet” 

ur enkäten Hälsotest (Andersson et al. 2015) och fråga 2 från delen ”Fysiskt aktivitet” ur den 

Nationella Folkhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten 2015). Frågorna modifierades från nutid 

till dåtid.  

 

Enkäten innehöll även ett informationsblad (Bilaga 4). Informationsbladet informerade om 

syftet med studien, att deltagandet var helt frivilligt och att deltagarna hade rätt att avbryta 

eller hoppa över frågor om det var något de inte ville svara på. Det informerades att de var 

helt anonyma och att informationen kommer att förvaras på så sätt att ingen obehörig kan få 

tillgång till svaren. Kontaktuppgifter till samtliga författare i form av e-postadresser och 

telefonnummer fanns med och brevet innehöll även information om var enkäten hade delats 

ut. (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 232-233) Anonymiteten var av flera aspekter viktiga för 

studien. Förutom av etiska aspekter var det viktigt att informera deltagarna om deras 

anonymitet för att minimera risken att social önskvärdhet skulle påverka resultatet. Social 

önskvärdhet innebär att man svarar medvetet eller omedvetet på frågorna efter hur man vill 

framstå för sig själv eller andra (Hassmén & Hassmén 2008, s. 246).  

2.4 Reliabilitet, validitet och etiska överväganden 

En pilotundersökning av enkäten gjordes för att säkerställa studiens reliabilitet och validitet.  

Åtta pilotenkäter skickades ut till kvinnor som nyligen fött barn. Fyra av dessa besvarades. 

Instruktionerna för personerna som svarade på pilotenkäten var att fylla i enkäten som vanligt 

och efter det tänka efter om det var några frågor eller svarsalternativ som var svåra att förstå, 

krångligt formulerade eller saknade något essentiellt svarsalternativ. Deltagarna var även 

instruerande att se efter layouten och tydligheten. Kommentarerna från alla deltagarna var att 

enkäten såg tydlig och bra ut samt att frågorna och svarsalternativen var tydligt formulerade. 

En person kommenterade att det var ganska många svarsalternativ i frågorna kring fysisk 

aktivitet. Inga förändringar gjordes i enkäten efter pilotundersökning. 

 

Överväganden och åtgärder togs för att säkerställa att denna studie skulle följa 

forskningsetiska principer vilka säkerställer respondenternas rättigheter. Detta gjordes genom 

att alla som deltog i den här studien fick information om det aktuella syftet gällande studien. 
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Deltagandet var frivilligt och alla hade rättigheten att avbryta samt att inte svara på frågor 

utan att det gav negativa effekter för deltagaren. (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 382-389) 

 

All information tillhandahölls på ett säkert sätt. Enkäterna i pappersform tog bort risken att 

obehöriga fick tag på dem via nätet och online-enkäten tillhandahölls bakom lösenord. 

Enkäten innehöll inte några personuppgifter som kunde kopplas till enskilda individer. 

Resultaten presenterades på gruppnivå så att anonymiteten bibehölls och enskilda deltagare 

kunde inte identifieras. Uppgifter som samlades in från respondenterna användes endast för 

forskningsändamål och används eller utlånas inte till obehöriga. (Hassmén & Hassmén 2008, 

ss. 382-389) De etiska aspekterna skrevs i informationsbladet för att försäkra att deltagarna 

tagit del av dem.  

2.5 Datainsamling 

För att rekrytera presumtiva deltagare till denna studie gjordes besök på Friskis&Svettis och 

mödravårdscentraler i Stockholm samt utskick av online-enkät via Facebook. Friskis&Svettis 

hade gruppträningspass för mammor där man fick ta med sina barn, dessa kallas för 

mammaträningsgrupper. På så sätt hade vi möjlighet att träffa nyblivna mammor som var 

fysiskt aktiva efter graviditeten, även om det inte garanterade att de även var det innan 

och/eller under graviditeten. Tre besök gjordes i samband med att mammaträningsgrupperna 

slutade. Vi kontaktade även mödravårdscentraler för att öka möjligheten till ett bredare urval 

kvinnor. Efter godkännande sattes en affisch (Bilaga 3) upp tillsammans med enkäterna i 

deras väntrum. De besvarade enkäterna skulle lämnas in till en barnmorska som sedan 

lämnade över dessa till författarna två veckor efter uppsättning av affischerna. 

 

Online-enkäten skickades ut till tre mammagrupper på Facebook. Dessa var ”Gravida med BF 

2016” (6041 medlemmar), ”Gravida i Norrköping med bf våren 2016” (74 medlemmar) och 

”Gravida i Malmö/Lund med BF våren 2016” (41 medlemmar). Grupperna hittades genom att 

söka på ”Gravida BF 2016” i Facebooks sökruta. Sammanlagt hade 6166 personer tillgång till 

att svara på enkäten.  

 

Besöken på Friskis&Svettis genererade i sammanlagt tio enkätsvar, varav 3 bortfall på grund 

av uteblivet informantssvar gällande fysisk aktivitet. Datainsamlingen på mödravårdscentraler 

i Stockholm genererade inte i några svar. Online-enkäten genererade sammanlagt 177 

enkätsvar, varav ett bortfall på grund av att individen inte ingick i vårt urval, 3 bortfall på 
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grund av tvillingfödsel, två bortfall på grund av duplikat, ett bortfall på grund av orimligt svar 

samt 3 bortfall på grund av uteblivet informantssvar gällande hur länge förlossningen varade. 

Därav genererade online-enkäten i 167 användbara enkätsvar. Tillsammans med 

pappersenkäten inkom 174 besvarade enkäter som kunde analyseras. Av de tio kvinnorna som 

hade tillgång att svara på pappersenkäten och 6156 kvinnor som hade tillgång till att svara på 

online-enkäten resulterade det i en sammanlagd svarsfrekvens på 2,8 %. 

2.6 Dataanalys och statistik  

Efter insamlingen av alla enkäter sammanställdes data till elektronisk form i Excel. All data 

analyserades i programmet SPSS (IBM SPSS Statistics version 24). Medelvärdet och 

standardavvikelserna (SD) beräknades för kontinuerliga variabler. One-way ANOVA-test 

gjordes för att undersöka om det finns någon skillnad i förlossningstid mellan personer som 

nådde rekommendationerna och personer som inte nådde rekommendationerna om fysisk 

aktivitet. One-way ANOVA samt post-hoc Scheffe-testet gjordes mellan förlossningstid och 

aktivitetsnivå innan graviditeten samt under varje trimester. Icke-parametrisk Spearman rank 

order korrelations-test genomfördes för att kunna ta reda på om det fanns något samband 

mellan förlossningstid och styrketräning samt med andra möjliga faktorer så som ålder, 

barnets vikt, graviditetstid, BMI innan graviditet och BMI innan förlossning. 

 

De 7 svarsalternativen i fråga 4 ” Hur många minuter per vecka styrketränade du sammanlagt 

(obs inkluderar inte bäckenbottenträning)?” transkriberades till numerisk form för att kunna 

räkna ut medelvärdet av svarsalternativen. Intervallet från 0 till 6 användes där svarsalternativ 

”0min” motsvarar 0, ”upp till 30 min” motsvarar 1, ”upp till 60 min” motsvarar 2, ”upp till 

90 min” motsvarar 3, ”upp till 120 min” motsvarar 4, ”upp till 150 min” motsvarar 5 och 

”över 150 min” motsvarar 6.  

 

Svaren till frågorna ett till tre angående fysisk aktivitet delade in deltagarna i tre grupper; 

lågaktiva, medelaktiva och högaktiva. I den lågaktiva gruppen ingick kvinnor som inte nådde 

rekommendationerna av fysisk aktivitet (<150 min/vecka), i den medelaktiva gruppen ingick 

kvinnor som nådde rekommendationerna (150-180 min/vecka) och i den högaktiva gruppen 

ingick kvinnor aktiva över 180 minuter/vecka. Denna indelning användes för att ta reda på om 

det fanns korrelation mellan graden av fysisk aktivitet och förlossningstid, samt om det fanns 

skillnad i förlossningstid mellan aktiva och icke-aktiva kvinnor. Signifikansnivån 

sattes till p<0,05. 
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3. Resultat  

Den genomsnittliga åldern hos kvinnorna var 26±4,3 år och den yngsta kvinnan var 17 år och 

den äldsta var 38 år (diagram 1). Av samtliga 174 kvinnor var det 98 kvinnor (56,3 %) som 

nådde rekommendationerna av fysisk aktivitet enligt FYSS. 76 kvinnor (43,7 %) nådde inte 

rekommendationerna. Av de 6166 personer som hade tillgång till enkäten skickades 174 svar 

in som gick att analysera. Det ger en svarsfrekvens på 2,8 %.  

 

 
Figur 1-Deltagarnas åldersintervall. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i förlossningstid mellan personer som nådde 

rekommendationerna och personer som inte nådde rekommendationerna (p=0,798). 

Medelvärdet för den totala förlossningstiden för de kvinnor som nådde rekommendationerna 

av fysisk aktivitet var 20,89 timmar och medelvärdet för kvinnor som inte nådde 

rekommendationerna var 21,62 timmar.  

 



16 

 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan låg-, medel- och högaktiva kvinnor och 

förlossningstiden. Det fanns heller ingen signifikant skillnad i fysisk aktivitet innan 

graviditeten jämfört med förlossningstid. 

 

I tabell 1 presenteras eventuella samband mellan den totala förlossningstiden och andra 

möjliga påverkande faktorer som kvinnans ålder, längd på graviditet, barnets vikt och BMI 

innan graviditeten och innan förlossningen. Kvinnans ålder (p=0,006), barnets vikt (p=0,020) 

och graviditetstid (p=0,028) hade signifikant positiv korrelation med den totala 

förlossningstiden.  

 

Tabell 1-Korrelationer mellan förlossningstid och möjliga påverkande faktorer. 

 

 

Det fanns ingen korrelation mellan styrketräning och förlossningstid. I intervallet 0-6 var 

medelvärdet i svaret på frågan ” Hur många minuter per vecka styrketränade du sammanlagt 

(obs inkluderar inte bäckenbottenträning)?” 2,50 innan graviditeten, 1,94 under första 

trimestern, 1,72 under andra trimestern och 1,41 under tredje trimestern. Svarsalternativ 1 

betyder ”upp till 30 minuter”, 2 betyder ”upp till 60 minuter” och 3 betyder ”upp till 90 

minuter”. 
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4. Diskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns några samband mellan graden av 

fysisk aktivitet innan och under graviditeten för förstföderskor och förlossningstiden. Ett 

signifikant samband mellan förlossningstiden och graden av fysisk aktivitet kunde inte ses i 

denna studie. Dock kunde andra samband hittas mellan tiden för förlossning och kvinnans 

ålder, barnets vikt och den totala graviditetstiden. I diskussionen nedan diskuteras om studiens 

resultat, metodval, andra samband som hittats och framtida vidareforskning. Till sist 

presenteras studiens konklusion. 

4.1 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras resultaten kopplade till studiens syfte och frågeställningar och andra 

korrelationer. 

4.1.1 Korrelationer till studiens syfte 

Det fanns endast ett fåtal studier som fokuserade på relationer mellan fysisk aktivitet under 

graviditet och förlossningstiden och de studierna som fanns hade rapporterat varierande 

resultat. Denna studie visade inget samband mellan fysisk aktivitet och den totala 

förlossningstiden. Detta är i linje med studien av Salvesen et al. (2013) där inga signifikanta 

skillnader hittades mellan förlossningstiden och den fysiska aktiviteten som utövats under 

graviditeten. Den studien mätte enbart den aktiva fasen i förlossningen och inkluderade 

därmed inte latentfasen som även undersöktes i denna studie. En annan studie från Perales et 

al. (2016) visade att fysiskt aktiva kvinnor hade kortare latensfas under förlossningen, jämfört 

med kvinnor som inte var fysiskt aktiva.   

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet var nivån av fysisk aktivitet. Fokus i den här studien 

var vardagsmotion och måttlig fysisk aktivitet. 44 % av deltagarna i studien nådde inte 

rekommendationerna enligt FYSS, vilka är minimirekommendationerna för fysisk aktivitet 

vilket innebär att man bör vara mer fysiskt aktiv för att få mer hälsovinster. Det innebär att 

resultatet hade kunna sett annorlunda ut om deltagarna hade vara mer aktiva. Det är möjligt 

att nivån av aktivitet hos de som nådde rekommendationerna fortfarande var lågt och inte 

utgjorde någon större skillnad från den gruppen deltagare som inte nådde 

rekommendationerna och att det på grund av detta inte gav tillräckligt stora skillnader. En 

randomiserad kontrollerad studie skulle kunna göras för att påverka interventionsgruppens 
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fysiska aktivitet och påverka den så att den blir betydligt högre jämfört med en kontrollgrupp 

som inte genomförde någon fysisk aktivitet.  

4.1.2 Ålder, barnets vikt och den totala graviditetstiden 

Resultatet från denna studie visade signifikant positiv korrelation mellan den totala 

förlossningstiden och kvinnans ålder (p=0,006), barnets vikt (p=0,020) samt graviditetstid 

(p=0,028). Desto äldre kvinnan var, desto längre tid tog förlossningen. En fråga som då 

ställdes var om resultatet hade sett annorlunda ut om en specifik åldersgrupp hade valts ut 

som urval. Vidareforskning inom detta område skulle möjligen med fördel kunna kategorisera 

kvinnorna i åldersgrupper för att se om fysisk aktivitet hos kvinnor i olika åldersgrupper 

påverkar förlossningstiden.  

 

En studie av Kardell et al. (2009) visade signifikant ökning av förlossningstiden desto mer 

barnet vägde. I den här studien påverkade både barnets vikt och graviditetstiden i ökad 

förlossningstid. Barnets vikt och graviditetstid kan variera mycket individuellt och det finns 

många olika faktorer, till exempel genetik som kan styra detta. Därför kan man inte direkt 

koppla dessa till kvinnans fysiska aktivitetsnivå.  

4.2 Styrketräning 

Det var många personer som angav att de var högaktiva, men att de inte styrketränade i någon 

större utsträckning. Medelvärdet av tiden för styrketräning under hela graviditeten var under 

60 minuter per vecka, vilket visade att deltagarna antagligen inte styrketränade de 

rekommenderade två gångerna per vecka. Medelvärdet för styrketräning minskade generellt 

konstant från tiden innan graviditeten till den sista trimestern, och skillnaden var som störst 

mellan tiden innan graviditet och första trimester. Detta beror troligen på att kvinnorna kan ha 

varit mer illamående och trötta i början av graviditeten och möjligen oroliga för missfall.  

 

Hur styrketräning korrelerar med förlossningstiden var inte huvudsyftet med den här studien 

och det fanns endast en fråga i enkäten gällande detta. Det var inte heller många som utförde 

styrketräning under hela graviditeten och därför kan vi inte efter den här studien dra några 

slutsatser om hur viktig faktorn styrketräning är för förlossningstiden. Perales et al. (2016) 

och Salvesen et al (2013) fokuserade mest på konditionsträning under graviditeten även om 

de inkluderade styrketräning i sina interventioner vilket innebar att de inte kunde skilja på om 

det var konditionsträning eller styrketräningen som påverkat förlossningstiden. För att få en 
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bättre bild av hur enbart styrketräning påverkar förlossningstiden behövs en studie som endast 

fokuserar på styrketräningens effekter på förlossningstiden. 

4.3 Genomsnittlig förlossningstid 

Den genomsnittliga förlossningstiden skiljer sig mellan förstföderskor och omföderskor 

(Grennert 2013). För att standardisera och få så hög reliabilitet som möjligt valdes att studera 

enbart förstföderskor i denna studie. I studien av Salvesen et al. (2013), där man inte kunde 

påvisa någon skillnad mellan interventionsgruppen som fick fysisk aktivitet och 

kontrollgruppen, hade man inte gjort valet att standardisera om kvinnorna var förstföderskor 

eller inte. Detta hade inte heller gjorts i studien av Perales et al. (2016). Som nämnt i 

forskningsläget mätte författarna i studien av Salvesen et al. (2013) den aktiva fasen under 

förlossningen och författarna i Perales et al. (2016) mätte latensfasen vilket gör att det är svårt 

att jämföra resultaten från dessa studier med vår enkätstudie. På grund av att de mätt olika 

delar av förlossningen går dessa två studiers resultat inte att jämföra. Till denna studie var 

både latentfas och den aktiva fasen viktiga både enskilt och tillsammans då denna studie har 

undersökt om fysisk aktivitet innan och under graviditeten har påverkan på hela 

förlossningstiden. Denna studie fick inga signifikanta resultat angående detta.  

 4.4 Metoddiskussion 

Valet att använda enkät som datainsamlingsmetod gjordes för att öka möjligheten att få så 

många svar som möjligt för att höja studiens reliabilitet och enkäten utformades på så sätt att 

undvika svagheter som kan påverka resultatet. Frågor angående fysisk aktivitet valdes ut från 

tidigare enkäter och bakgrundsfrågor ställdes för att undvika att andra påverkande faktorer 

skulle påverka resultatet. Trots att dessa åtgärder togs för att stärka enkätens reliabilitet 

uppstod möjliga svagheter som tillkommer med enkät som metod.  

 

I informationsbrevet (Bilaga 3) var det som rekommenderat i Hassmén & Hassmén (2008, s. 

232) tydligt vilka som ansvarade för studien, att deltagandet var anonymt och att svaren 

hanterades på ett sådant sätt att obehöriga inte fick tag på data. Detta gjordes genom att 

förvara pappersenkäten på säkert ställe och online-enkäten bakom lösenord. För att följa 

etiska lagar nämndes syftet. Hur syftet presenterades kan diskuteras. I informationsbrevet stod 

det ”Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon korrelation mellan graden av 

fysisk aktivitet under graviditeten för förstföderskor och förlossningstiden” (Bilaga 3). Det är 

möjligt att studiens syfte var så pass tydligt beskrivet att deltagarna upplevde att de som en 
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del av den sociala önskvärdheten ville visa på att de hade varit fysiskt aktiva och därför svarat 

att de hade tränat innan och under graviditeten. Social önskvärdhet kan vara för sig själv eller 

för andra (Hassmén & Hassmén 2008, s. 246) och det kan ha inneburit att man trots sin 

anonymitet ville framstå som mer aktiv än vad man egentligen hade varit. Förhoppningen var 

att detta inte skulle bli en svaghet i studien genom att deltagarna var helt anonyma från 

början. Ett sätt att stärka reliabiliteten för studien hade varit att mäta kvinnornas aktivitet med 

accelerometrar innan samt under graviditeten för att få tillförlitligare data. I denna studie var 

den typen av mätningar inte möjliga. 

 

Om studien istället hade mätt kvinnornas fysiska aktivitet med fysiska mätmetoder som 

exempelvis accelerometrar hade kvinnornas minne inte utgjort en svaghet. Målgruppen som 

valdes var kvinnor som fött sitt första barn under år 2016. År 2016 valdes på grund av att 

kvinnorna skulle ha så bra minne som möjligt av graviditeten och förlossningen. Detta är 

dock inget man kan garantera men valet gjordes för att minnet skulle påverka resultatet så lite 

som möjligt. Minnet är något som kan påverka resultatet i retrospektiva studier. Om 

mätningar istället hade gjorts innan och under graviditeten hade minnet inte varit en 

begränsande faktor som kan ha påverkat resultatet. Trots medvetenheten om att minnet kunde 

påverka resultatet valdes enkät som datainsamlingsmetod, då den trots eventuella svagheten 

ansågs som den mest passande metoden.  

 

Försök att minska risken för att minnet påverkade resultatet valdes kvinnor som fött sina 

första barn under 2016. Hur mycket kvinnorna visste om sin egen förlossning är däremot en 

annan fråga. I enkäten definierades inte vad latens- och den aktiva fasen stod för. I efterhand 

kan författarna i denna studie se att det kunde varit ett bra hjälpmedel för kvinnorna när de 

svarade på enkäten. Risken hade då istället blivit att enkäten sett längre ut och att deltagarna 

hade blivit färre.  

 

Trots att studien fick 174 användbara enkätsvar innebar det att svarsfrekvensen på 

pappersenkäten och online-enkäten tillsammans var 2,8 %. Medlemmarna i Facebook-

grupperna skulle vara kvinnor som hade beräknad barnafödsel under 2016. Hur många av 

dessa som ingår i den kategorin gick inte att få fram. Hur många av dom i sin tur som fött sitt 

första barn under 2016 gick inte heller att ta reda på. På grund av detta är det omöjligt att säga 

hur hög svarsfrekvensen egentligen var, då det inte gick att ta reda på hur många som ingick i 

urvalet för denna studie.  



21 

 

 

Trots att den exakta svarsfrekvensen inte går att räkna ut hade den möjligen kunnat höjas, 

räknat på de personer som haft tillgång till enkäten. Om frågorna hade varit färre och 

svarsalternativen mindre hade möjligen fler svar genererats till studien. I den här studien togs 

andra aspekter in i enkäten för att kunna utesluta andra eventuella påverkningsfaktorer. Om 

frågor angående andra faktorer än fysisk aktivitet hade tagits bort från enkäten hade enkäten 

blivit kortare, men studien hade inte kunnat mäta andra möjliga faktorer som kan påverka 

förlossningstiden. Aktivitetsfrågorna ett och två i enkäten speglade samma typ av aktivitet, 

medelintensiv aktivitet. Frågorna är tagna från olika enkäter och användes i denna studie 

tillsammans att säkerställa att svaren blir likadana på båda frågorna. Genom att ha två frågor 

som egentligen speglade samma parameter kunde författarna se om det skiljde sig mellan 

svaren men nackdelen kan istället blivit att svarsfrekvensen sänktes på grund av antalet 

frågor. En högre svarsfrekvens hade kunnat betyda att en generalisering möjligen hade kunnat 

dras men färre, mindre detaljerade frågor hade kunnat betyda att generalisering inte kunnat 

göras på grund av andra möjliga påverkade faktorer som mätts.  

4.5 Andel tillräckligt fysiskt aktiva 

Den här studien kom fram till att 56,3 % av deltagarna var tillräckligt fysiskt aktiva, enligt 

FYSS rekommendationer. År 2016 var 65 % av Sveriges befolkning tillräckligt fysiskt aktiva 

enligt rekommendationerna (Folkhälsomyndigheten 2016-11-17). Enligt jämförelsen betyder 

det att i denna studie var det 8,7 % färre deltagare som inte levde upp till 

rekommendationerna jämfört med andelen vuxna i Sverige som gör det. Både denna studie 

och mätningen utförd av Folkhälsomyndigheten har använt enkäter som metod, vilket kan 

påverka resultatet. Med enkät som metodval kan överskattning påverka resultatet, vilket 

skulle kunna vara en faktor i båda de jämförda mätningarna.  

4.6 Fler påverkande faktorer 

Studien av Athukorala et al. (2010) visade att kvinnor med högre BMI i större utsträckning 

behövde hjälp att starta förlossningen och att det var vanligare att kvinnor med högre BMI 

födde större barn. Författarna Bowers et al. (2012) visade också att kvinnor med högre BMI 

oftare födde större barn och här inkluderade resultatet även kvinnor med graviditetsdiabetes. I 

denna studie var det endast sex kvinnor som hade graviditetsdiabetes och på grund av det låga 

antalet gick det inte att göra några analyser på den gruppen. Denna studie inkluderade 

förstföderskor som fött sitt första barn under 2016 och det valdes att inte standardisera enligt 
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BMI eller graviditetsdiabetes. Om deltagarna istället hade kategoriserats efter BMI och 

därefter efter aktivitetsnivå hade det möjligen kunnat visa om någon korrelation för 

förlossningstiden fanns mellan de som har samma BMI men olika fysiska aktivitetsnivåer. 

 

Graviditet och förlossning är en komplicerad process som kräver mycket kunskap och 

framtida utveckling inom ämnet kommer att nå ut till en stor grupp på kort tid. På grund av att 

det finns många olika aspekter att ha i åtanke ställdes frågor i enkäten angående faktorer som 

skulle kunna ha påverkat resultatet. Dessa hade kunnat påverka slumpmässigt resultatet men 

på grund av att frågorna kring dessa ställdes minimerades den risken. Några av dessa möjliga 

faktorer som kan påverka förlossningstiden var BMI (Athukorala et al. 2010) och 

graviditetsdiabetes (Bowers et al. 2012) och även psykologiska påverkningsfaktorer som 

ångest och oro inför förlossningen (Bilaga 2).  

4.7 Vidareforskning 

Efter att den här studien utfördes tror vi att mer forskning behövs kring fysisk aktivitet där 

man mäter kvinnor innan och under graviditeten för att säkerställa att minnet och den sociala 

önskvärdheten inte blir en påverkande faktor på resultatet. Det är önskvärt för framtida 

förlossningar att den aktiva förlossningsfasen inte går över tre timmar, då det ökar risken för 

kejsarsnitt, operativ vaginal förlossning och kvinnans sjuklighet under eller efter 

förlossningen (Cheng et al. 2007). För att minnet inte ska påverka resultatet i en framtida 

studie skulle en prospektiv kohortstudie eller en randomiserad kontrollerad studie kunna 

utföras där man mäter kvinnans aktivitet. På så sätt skulle en framtida studie kunna få fram 

om det finns skillnader mellan förlossningstiden och fysisk aktivitet innan och under 

graviditeten eller inte med mer objektiva mätmetoder. Genom att använda objektiva 

mätningar som datainsamlingsmetod elimineras deltagarnas minne som en påverkande faktor. 

Den sociala önskvärdheten kan fortfarande finnas där, men möjligen i form av att deltagarna 

rör på sig mer än vanligt. Om det är en påverkande faktor eller inte är något som kan tas upp i 

framtida studier.    

4.8 Konklusion  

I den här studien kunde ingen korrelation mellan fysisk aktivitet och förlossningstiden hittas. 

Denna studie kan därför inte motivera till fysisk aktivitet för att förkorta förlossningstiden. 

Istället hittades korrelationer mellan den totala förlossningstiden och ålder (p=,006), barnets 

vikt (p=,020) samt graviditetstid (p=,028). För att säkert kunna uttala om att fysisk aktivitet 
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under graviditeten inte påverkar förlossningstiden behövs fler studier där man gör försök att 

isolera den fysiska aktivitetens påverkan från andra påverkande faktorer.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syfte: 

Syftet med studien är at undersöka om det finns korrelation mellan graden av fysisk aktivitet 

under graviditeten för förstföderskor och förlossningstiden. 

 

Frågeställningar: 

1. Har de kvinnor som följer FYSS rekommendationer3 angående fysisk aktivitet under 

graviditeten kortare förlossningstid jämfört med de kvinnor som inte följer 

rekommendationerna? 

 

2. Finns det korrelation mellan grad av fysisk aktivitet under graviditeten och 

förlossningstiden (latensfasen och aktiva fasen)? 

 

3. Har de kvinnor som har kortare förlossningstid varit mer fysiskt aktiva innan graviditeten 

än de kvinnor som haft längre förlossningstid? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
pregnancy, weight lifting, labor, time of labor, duration, duration of labor, exercise, 

pregnancy exercise, weight of child, strength training, weightlifting, resistance training, 

during pregnancy, labor time, low back pain, back pain, physical activity, physical exercise, 

regular exercise, preterm labor, aerobic exercise, first stage of labor, duration of second stage 

of labor, second stage of labor, duration, BMI, overweight, obese pregnant women, 

restriction, risk, child birth, epidural, labor durance, weight gain during pregnancy, weight, 

nulliparous, postnatal prevention, exercise effect, reexamining guidelines, weight gain, 

training, obesity, gestational diabetes 

 

Var har du sökt? 

                                                 

3 FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditeten innebär 150 minuter 

medelintensiv aktivitet eller 75 minuter högintensiv aktivitet. Även muskelstärkande aktivitet 

två gånger i veckan samt undvikande av stillasittande. (Josefsson, Haakstad, & Bö 2015) 



 

Pubmed, EBSCOhost, FYSS 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
EBSCOhost: aerobic exercise, second stage of labor, duration 

EBSCOhost: exercise, during pregnancy, labour time 

EBSCOhost: physical activity, during pregnancy, preterm labor 

FYSS: Litteraturförteckningen ur kapitlet Graviditet 

PubMed: Weight gain during pregnancy, reexamining guidelines 

PubMed: Duration, physical activity, labor, physical exercise, regular exercise 

PubMed: Obesity, overweight, labor, pregnancy, risk 

PubMed: Physical activity, pregnancy, duration of labor 

PubMed: Duration of second stage of labor 

PubMed: Pregnancy, back pain, prevention 

PubMed: Weight gain, obese pregnant women, restriction 

PubMed: Exercise effect, low back pain, pregnancy 

PubMed: Training, prevention, postnatal 

PubMed: Epidural, pregnancy, labor, nulliparous 

PubMed: Gestational diabetes, obesity, pregnancy, weight gain 

 

Kommentarer 
Delar av litteraturen hittades genom att undersöka vilka referenser man använda i FYSS 

kapitel om graviditet. Det var svårt att hitta relevanta studier genom att söka i olika 

databaser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Frågor och svar från sakkunnig  

 

Vi förväntar oss inte svar med referenser. Vi frågar frågorna med syfte att få svar utifrån din 

erfarenhet från ditt yrke. Anledningen till att vi ställer frågorna är för att kunna utforma en så 

bra enkät som möjligt som förhoppningsvis inte missar något essentiellt angående 

förlossningstiden. Du är självklart anonym.  

Frågor och svar från sakkunnig  

 

Hej, 

Jag har gått igenom frågorna tillsammans med Emma Karling Widsell, barnmorska på vår 

förlossning. 

 

1. Kan kvinnans BMI påverka förlossningstiden? 

Ffa utgör ett högt BMI en ökad risk för komplikationer i samband med förlossningen. 

 

2. Kan medicinska smärtlindringsmetoder påverka förlossningstiden? Om ja, vilka? 

Och hur påverkar de tidsperioden (med längre eller kortare tid)? 

Framför allt epiduralbedövningen ger ofta en värksvaghet och i och med det förlängs oftast 

förlossningen. Dessutom behöver man som regel koppla ett värkstimulerande dropp. 

Samtidigt kan en bra bedövning hjälpa den födande kvinnan att slappna av och därigenom 

öppna sig snabbare. Det avgörande är NÄR i förlossningsförloppet kvinnan får sin 

epiduralbedövning - att kvinnan verkligen är i ett aktivt förlossningsarbete. Man har funnit ett 

tydligt samband mellan användandet av epidural och barnets storlek (epidural används oftare 

vid stora barn) och därför är det svårt att avgöra om det är epiduralen eller barnets storlek som 

bestämmer förlossningstiden. 

Lustgas påverkar inte förloppet alls. 

PCB ger en värksvaghet och kan således förlänga förlossningstiden. 

Detsamma gäller för PDB. 

 

3. Kan sjukdomar påverka förlossningen och förlossningstiden?  

Man har sett en koppling mellan användandet av Fragmin i slutet av graviditeten och snabbare 

förlossningsförlopp, dock ej säker på sambandet.  Om Fragmin används som 

behandling under graviditeten pga vissa sjukdomar (tex blodpropp) skulle behandling påverka 

förlossningstiden, inte sjukdomen i sig. 



 

I många fall föder de kvinnor som har havandeskapsförgiftning barn snabbt när de väl kommit 

in i en aktiv fas, trots att de ofta har epidural i blodtryckssänkande syfte. 

Kvinnor med diabetes (ffa typ 1) föder oftare stora barn. Om sambandet mellan diabetes och 

långt förlossningsförlopp finns vet vi dock ej (se punkt 2). 

  

4. Varierar det från vart man räknar att latensfasen i förlossningen började? 

Nej. 

 

Fysisk aktivitet 

5. Finns det någon återkommande anledning till varför kvinnor väljer att vara fysiskt 

aktiva eller inte?  

Det som påverkar mest är troligen hur fysiskt aktiv kvinnan är innan graviditeten men 

sannolikt också vilken typ av information hon fått via sin MVC. 

 

6. Upplever du att kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditeten har varit det även 

innan de blev gravida?  

Ja. Det är sällan en kvinna som inte tränat innan graviditeten börjar under graviditeten. 

Undantag möjligen de överviktiga kvinnor som fått chansen att vara med i tex "Våga-väga-

projektet", de erbjuds vattengymnastik som i ett led att hålla viktuppgången under 

graviditeten så liten som möjligt. 

 

7. Hur varierar den fysiska aktiviteten hos den gravida kvinnan vanligtvis mellan de 

olika trimestrarna? 

Första trimestern är den gravida kvinnan ofta trött och kanske illamående. Dessutom infinner 

sig en stor oro för missfall. Gissningsvis är kvinnor därför mindre aktiva i början av 

graviditeten. I andra trimestern mår de flesta strålande och känner sig pigga. Kvinnan har inte 

blivit så stor och tung ännu och inte heller utvecklat foglossning i särskilt hög utsträckning. 

Kvinnan är därför sannolikt mer aktiv. I tredje trimestern börjar kvinnan känna sig väldigt 

gravid, stor och otymplig och därför görs sannolikt inte större fysiskt ansträngningar. 

Undantaget de som har kunskap om träning som troligen tränar på som vanligt. 

 

8. Upplever du att gravida känner till/får reda på rekommendationerna för fysisk 

aktivitet under graviditeten? 



 

Många gravida upplever att de får beskedet att "du får själv känna efter vad du kan göra" 

istället för tydliga riktlinjer. MVC uppmanar kvinnor att röra sig under graviditeten men vågar 

inte riktigt stötta till ordentlig fysisk aktivitet. 

  

9. Finns det någon återkommande faktor som du har sett som påverkar 

förlossningstiden, både positivt och negativt? 

Kvinnans inställning till och kunskap om förlossningen 

  



 

Bilaga 3 - Affisch 

Födde du ditt första 
barn under 2016? 
 

Genomgick du en vaginal födsel? Var förlossningen i Sverige? 
 
 

Då vill vi gärna ha dina svar! 
 
 

Vi är två studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan som 
håller på att skriva vår kandidatuppsats om ett viktigt ämne, 
nämligen förlossning. Vi undersöker om fysisk aktivitet under 
graviditeten kan påverka förlossningstiden och vi behöver 
dina svar. 
 
 

Enkäten innehåller sammanlagt 25 frågor och tar cirka 
____min att fylla i. 
 
 

Vill du hjälpa oss? Ta en enkät, fyll i och lämna till 

receptionen. Tack på förhand! 
 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Pekka Pöykkö; pekkapoukko@hotmail.com. Telefon: +46765 869 646  
Louvisa Åhag; louvisa_ahag@hotmail.com. Telefon: +46720 321 521



 

Bilaga 4 – Enkät  

 

Denna enkät är för dig som har fött ditt första barn under år 2016. 

 

Vi söker kvinnor som fött sitt första barn under 2016, som då genomgick en vaginal förlossning. Om det stämmer på dig vill vi  gärna ha dina svar! 

 

Hej! Vi är två hälsopedagogstudenter på Gymnastik- och idrottshögskolan 

som skriver vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

om det finns någon korrelation mellan graden av fysisk aktivitet under 

graviditeten för förstföderskor och förlossningstiden. Enkäten som du har 

fått har delats ut vid Friskis&Svettis samt mödravårdscentraler i 

Stockholm. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta när du 

vill samt hoppa över frågor om det är något du inte vill svara på. All 

information kommer att handlas anonymt samt med konfidentialitet och 

kommer endast att användas i denna studie. Vi hoppas att du har tid att 

svara på frågorna. Har du några frågor om enkäten eller uppsatsen 

kontakta gärna oss. Se kontaktuppgifter nedan. 

 

Det är viktigt att du svarar ärligt, inga svarsalternativ är rätt eller fel. 

 

Ett stort tack på förhand för din hjälp! 

 

Pekka Pöykkö  pekkapoukko@hotmail.com  Telefon: +46765 869 646 

 

Louvisa Åhag  louvisa_ahag@hotmail.com  Telefon: +46720 321 521 

 

 



 

Bakgrundsfrågor 

Första frågan är obligatorisk då den säkerställer att du ingår i vår målgrupp. 

Födde du ditt första barn under 2016 och som då genomgick en vaginal förlossning? □ ja □ nej 

 

1. Ålder   ____år  

 

2. Längd   _____cm 

 

3. Vikt innan graviditeten  ____kg 

  

4. Vikt innan förlossning  ____kg 

 

5. Barnens vikt vid födsel    ____ gram 

 

6. Graviditetens längd _____veckor & _____dagar 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Under förlossningen fick du någon/några av följande smärtlindringsmetoder? 

(Om ja, i vilken fas i förlossningen?) 

Epiduralbedövning □ Ja, i latentfasen □ Ja, i den aktiva fasen □ Nej □ Vet ej 

Fragmin □ Ja, i latentfasen □ Ja, i den aktiva fasen □ Nej □ Vet ej 

 

Bäckenbottenbedövning (PDB) □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Livmoderbedövning (PCB) □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

 

8. Under graviditeten, använde du läkemedlet Fragmin? 

Fragmin □ Ja □ nej □ vet ej 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Hur lång var förlossningen totalt? 

(från det att första värken uppkommer till att barnet föds) _____timmar   _____minuter 

 

10. Hur lång var den aktiva fasen? _____timmar   _____minuter 

 

11. Har du diabetes?  □ ja, typ1 □ ja, typ2 □ jag hade graviditetsdiabetes     □ nej 

 

12. Hade du havandeskapsförgiftning under graviditeten?  □ ja    □ nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Hur många minuter per vecka var du vanligtvis fysiskt aktiv med måttlig intensitet (rask promenad eller motsvarande, sätt ett kryss)? 

Innan graviditeten Första trimestern Andra trimestern Tredje trimestern 

□ upp till 240 min eller mer (4 tim) □ upp till 240 min eller mer (4 tim) □ upp till 240 min eller mer (4 tim) □ upp till 240 min eller mer (4 tim) 

□ upp till 210 min (3,5 tim) □ upp till 210 min (3,5 tim) □ upp till 210 min (3,5 tim) □ upp till 210 min (3,5 tim) 

□ upp till 180 min (3,0 tim) □ upp till 180 min (3,0 tim) □ upp till 180 min (3,0 tim) □ upp till 180 min (3,0 tim) 

□ upp till 150 min (2,5 tim)   □ upp till 150 min (2,5 tim)   □ upp till 150 min (2,5 tim)   □ upp till 150 min (2,5 tim)   

□ upp till 120 min (2 tim) □ upp till 120 min (2 tim) □ upp till 120 min (2 tim) □ upp till 120 min (2 tim) 

□upp till 90 min (1,5 tim) □upp till 90 min (1,5 tim) □upp till 90 min (1,5 tim) □upp till 90 min (1,5 tim) 

□ upp till 60 min (1 tim) □ upp till 60 min (1 tim) □ upp till 60 min (1 tim) □ upp till 60 min (1 tim) 

□ upp till 30 min (0,5 tim) □ upp till 30 min (0,5 tim) □ upp till 30 min (0,5 tim) □ upp till 30 min (0,5 tim) 

 



 

2. Hur mycket tid ägnade du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som fick dig att bli varm? 

T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning. Det kan variera under året, men försök ta 
något slags genomsnitt. Ange ett alternativ. 

Innan graviditeten Första trimestern Andra trimestern Tredje trimestern 

□ 5 timmar per vecka □ 5 timmar per vecka □ 5 timmar per vecka □ 5 timmar per vecka 

□ Mer än tre timmar, men mindre 

än 5 timmar per vecka 

□ Mer än tre timmar, men mindre 

än 5 timmar per vecka 

□ Mer än tre timmar, men mindre 

än 5 timmar per vecka 

□ Mer än tre timmar, men mindre 

än 5 timmar per vecka 

□ Mellan 1 och 3 timmar per vecka □ Mellan 1 och 3 timmar per vecka □ Mellan 1 och 3 timmar per vecka □ Mellan 1 och 3 timmar per vecka 

□ Högst en timme per vecka □ Högst en timme per vecka □ Högst en timme per vecka □ Högst en timme per vecka 

□ Inte alls □ Inte alls □ Inte alls □ Inte alls 

 

 

 

 

 



 

3. Hur många minuter per vecka var du sammanlagt fysiskt aktiv på en högre intenstitet (t.ex. joggning/löpning eller motsvarande då du var påtagligt 

andfådd)  (obs inkluderar inte styrketräning - se nästa fråga)? 

Innan graviditeten Första trimestern Andra trimestern Tredje trimestern 

□över 180 min (över 3 tim) □över 180 min (över 3 tim) □över 180 min (över 3 tim) □över 180 min (över 3 tim) 

□upp till 180 min (3 tim) □upp till 180 min (3 tim) □upp till 180 min (3 tim) □upp till 180 min (3 tim) 

□upp till 120 min (2 tim) □upp till 120 min (2 tim) □upp till 120 min (2 tim) □upp till 120 min (2 tim) 

□upp till 100 min (1 tim 40 min) □upp till 100 min (1 tim 40 min) □upp till 100 min (1 tim 40 min) □upp till 100 min (1 tim 40 min) 

□ upp till 75 min (1 tim 15 min)  □ upp till 75 min (1 tim 15 min)  □ upp till 75 min (1 tim 15 min)  □ upp till 75 min (1 tim 15 min)  

□upp till 60 min (1 tim) □upp till 60 min (1 tim) □upp till 60 min (1 tim) □upp till 60 min (1 tim) 

□upp till 40 min □upp till 40 min □upp till 40 min □upp till 40 min 

□upp till 20 min □upp till 20 min □upp till 20 min □upp till 20 min 

□0 min □0 min □0 min □0 min 



 

4. Hur många minuter per vecka styrketränade du sammanlagt (obs inkluderar inte bäckenbottenträning)? 

Innan graviditeten Första trimestern Andra trimestern Tredje trimestern 

□ över 150 min (över 2,5 tim) □ över 150 min (över 2,5 tim) □ över 150 min (över 2,5 tim) □ över 150 min (över 2,5 tim) 

□ upp till 150 min (2,5 tim) □ upp till 150 min (2,5 tim) □ upp till 150 min (2,5 tim) □ upp till 150 min (2,5 tim) 

□ upp till 120 min (2 tim) □ upp till 120 min (2 tim) □ upp till 120 min (2 tim) □ upp till 120 min (2 tim) 

□ upp till 90 min (1,5 tim) □ upp till 90 min (1,5 tim) □ upp till 90 min (1,5 tim) □ upp till 90 min (1,5 tim) 

□ upp till 60 min (1 tim) □ upp till 60 min (1 tim) □ upp till 60 min (1 tim) □ upp till 60 min (1 tim) 

□ upp till 30 min (0,5 tim) □ upp till 30 min (0,5 tim) □ upp till 30 min (0,5 tim) □ upp till 30 min (0,5 tim) 

□ 0 min □ 0 min □ 0 min □ 0 min 

 

 

 



 

5. Hur mycket stillasittande var du dagligen under din vakna tid? (Både arbetstid eller motsvarande, och fritid. Räkna även med om du färdats 

stillasittande mellan platser.) 

Innan graviditeten Första trimestern Andra trimestern Tredje trimestern 

□ 0 upp till 3 timmar □ 0 upp till 3 timmar □ 0 upp till 3 timmar □ 0 upp till 3 timmar 

□ 3 upp till 5 timmar □ 3 upp till 5 timmar □ 3 upp till 5 timmar □ 3 upp till 5 timmar 

□ 5 upp till 8 timmar □ 5 upp till 8 timmar □ 5 upp till 8 timmar □ 5 upp till 8 timmar 

□ 8 upp till 10 timmar □ 8 upp till 10 timmar □ 8 upp till 10 timmar □ 8 upp till 10 timmar 

□ 10 upp till 12 timmar □ 10 upp till 12 timmar □ 10 upp till 12 timmar □ 10 upp till 12 timmar 

□ 12 upp till 14 timmar □ 12 upp till 14 timmar □ 12 upp till 14 timmar □ 12 upp till 14 timmar 

□ 14 timmar eller mer □ 14 timmar eller mer □ 14 timmar eller mer □ 14 timmar eller mer 

 

 

 



 

6. Hur stor del av en normal dag satt du?  

Innan graviditeten Första trimestern Andra trimestern Tredje trimestern 

□ Nästan aldrig □ Nästan aldrig □ Nästan aldrig □ Nästan aldrig 

□ Cirka en fjärdedel av tiden □ Cirka en fjärdedel av tiden □ Cirka en fjärdedel av tiden □ Cirka en fjärdedel av tiden 

□ Cirka halva tiden □ Cirka halva tiden □ Cirka halva tiden □ Cirka halva tiden 

□ Cirka tre fjärdedelar av tiden □ Cirka tre fjärdedelar av tiden □ Cirka tre fjärdedelar av tiden □ Cirka tre fjärdedelar av tiden 

□ Nästan hela tiden □ Nästan hela tiden □ Nästan hela tiden □ Nästan hela tiden 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Hur mycket kunskap om förlossning anser du att du hade innan din egen förlossningen? 

□ Maximalt med kunskap.            □ Mycket kunskap.           □ Tillräckligt kunskap.            □ Lite kunskap.          □ Ingen kunskap. 

 

8. Var du orolig inför förlossningen? 

 

□ Ja, väldigt mycket oro.            □ Ja, måttligt orolig.           □ Lite orolig.            □ Nej, ingen oro alls. 

 

 

 

9. Kände du ångest inför förlossningen? 

 

□ Ja, väldigt mycket ångest.            □ Ja, måttlig ångest.           □ Lite ångest.            □ Nej, ingen ångest alls. 

 

  

 

 

 

 



 

10.  Hade du någon/några av följande komplikationer under förlossningen? 

 

Användning av sugklocka/tång □ Ja □ nej □ vet ej 

Sätesbjudning/sätesförlossning □ Ja □ nej □ vet ej 

Föreliggande moderkaka □ Ja □ nej □ vet ej 

Lossnad moderkaka □ Ja □ nej □ vet ej 

En stor blödning □ Ja □ nej □ vet ej 

Någonting annat, vad? (fritext) 

 

 

 

 

 

 

Tack för dina svar! 
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