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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar: 

Syftet var att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor.  

1. Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt aktivitetsvanor ut?  

2. Hur ser sambandet ut mellan Body Mass Index (BMI) innan graviditeten och fysisk 

aktivitetsnivå under graviditeten? 

3. Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med dem som är inaktiva?  

4. Hur upplever fysiskt aktiva gravida kvinnor sin hälsa jämfört med dem som är 

inaktiva? 

Metod:  

Studien genomfördes med en kvantitativ metod och 109 enkäter delades ut på en 

Mödravårdscentral. Barnmorskorna delade ut enkäterna till sina gravida patienter som besökte 

mottagningen. Innehållet i enkäten utgjordes av frågor gällande aktivitetsnivå, upplevd hälsa 

samt besvär kopplade till graviditeten. Kvinnorna delades in i en fysiskt aktiv grupp och en 

fysiskt inaktiv grupp. Därefter gjordes jämförande analyser mellan grupperna med hjälp av 

statistiska tester. Sambandsanalyser gjordes mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå.     

Resultat:  

Deltagarna i studien rapporterade en hög grad av vardagsmotion, där 54 % uppgav att de 

ägnade sig åt denna typ av aktivitet minst 5 dagar per vecka. Gällande fysisk aktivitet av 

typen måttlig intensitet (raska promenader) svarade 25 % att de aldrig uppnådde denna 

aktivitetsnivå. Av samtliga kvinnor som deltog i studien klassificerades 57 % som fysiskt 

aktiva och 43 % som fysiskt inaktiva. Jämförelseanalys mellan grupperna visade ingen 

signifikant skillnad gällande graviditetsrelaterade besvär eller mentala hälsoparametrar. En 

skillnad kunde dock ses mellan grupperna i uppskattad kroppslig och själslig hälsa. Den 

fysiskt aktiva gruppen hade en signifikant högre uppskattad kroppslig och själslig hälsa. 

Sambandsanalys mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå indikerade att ett högt BMI är 

associerat med en låg grad av vardagsmotion. 

Slutsats:  

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att en fysiskt aktiv livsstil under graviditeten är 

positivt bidragande för kvinnans upplevda hälsotillstånd sett utifrån den generella psykiska 

och fysiska hälsan. Studien visar inget starkt samband mellan graviditetsrelaterade besvär och 

fysisk aktivitetsnivå.  
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1 Inledning   

1.1 Introduktion 

Övervikt hos kvinnor i fertil ålder har ökat de senaste åren vilket kan medföra konsekvenser 

under graviditeten både för modern och fostret. Barnets födelsevikt har visat sig kunna 

relateras till moderns vikt under graviditetsperioden. Övervikt under graviditeten är således en 

bidragande faktor för en onormalt hög vikt hos fostrets och därmed eventuella 

förlossningskomplikationer. Forskning tyder även på att övervikt under graviditeten dubblerar 

risken för tidig fosterdöd i moderns mage. (Ladfors & Mattsson 2003, s. 3959-3961) 

Rekommendationerna för viktökning under graviditeten är att en normalviktig kvinna bör öka 

som mest 15.9 kilo och en redan överviktig kvinna inte mer än 11.3 kilo (Ladfors & Mattsson 

2003, s. 3959-3961). I Sverige är den genomsnittliga ökningen för en gravid kvinna 14 kilo. 

Denna totala viktuppgång verkar dock inte alltid vara nödvändig för fostrets utveckling. 

Övervikt verkar vidare vara ett problem bland gravida kvinnor i Sverige. (Fridén, Nordgren & 

Åhlund 2012, ss. 34-40) 

Övervikt hos gravida kan delvis antas bero på för lite fysisk aktivitet. Detta problem kan 

grunda sig i en rädsla hos kvinnor att träna under graviditeten då tidigare teorier inom 

området har visat på risker i form av förtidig födsel eller missfall. Detta har trotts bero på den 

stress fysisk aktivitet kan bidra till, i relation till de krav på fysiologiska förändringar en 

graviditet innebär för kvinnan. Dagens forskning visar dock motsatsen; att fysisk aktivitet 

under graviditeten är positivt bidragande till en bättre hälsa. (Barakat, Perales, Bacchi, 

Colteron & Refoyo 2014, ss. 2-8) 

En annan orsak till för stor viktuppgång under graviditeten är kostens sammansättning eller 

mängden intagen kost. Studier gällande detta visar att ett hälsosamt kostintag bestående av 

livsmedel med lågt fett- och sockerinnehåll är att föredra för den gravida kvinnan. Kosten ska 

baseras på stärkelserika livsmedel såsom sötpotatis och ris samt innehålla mycket fibrer. 

Portionsstorlekarna bör även begränsas. Vidare är en ökad konsumtion av frukt och grönsaker 

fördelaktig i sammanhanget, gärna fem portioner per dag. Genom att hålla sig inom ramen för 

dessa rekommendationer kan kvinnan minska risken för onormal viktuppgång både för sig 

själv och för fostret, vilket bidrar till mindre komplikationer under graviditeten. (Gardner, 

Croker, Barr, Birley, Poston & Wardley 2012, s. 345; Poston & Patel 2014, s.1081-1084) 
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I detta examensarbete undersöker vi gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå och deras 

upplevelse av fysisk och mental hälsa. Kunskapen om hur man ska träna under graviditeten 

har ökat, vilket i sin tur innebär större möjligheter till att träna. Vi som blivande 

hälsopedagoger anser att det är ett aktuellt ämne då fysisk aktivitet blir allt viktigare i vårt 

samhälle och inte minst för gravida kvinnor.     

 

1.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditeten  

Enligt World Health Organization’s (WHO:s) rekommendationer, bör friska vuxna individer 

ägna sig åt minst moderat fysisk aktivitet 30 min/dag, alternativt 150 min/vecka. 

Rekommendationerna kan även uppfyllas genom aktiviteter med hög intensitet, då 75 

minuter/vecka, eller en kombination av dessa två intensiteter. Vidare rekommenderas 

styrketräning för de större muskelgrupperna minst två ggr/vecka. Dessa rekommendationer 

gäller även för gravida kvinnor men de bör rådfråga sin läkare beroende på individuellt 

tillstånd. (WHO:s hemsida 2014) Även de svenska rekommendationerna råder gravida 

kvinnor till regelbunden fysisk aktivitet, dock kan viss anpassning av träningen vara 

nödvändig (Folkhälsomyndigheten 2014).    

Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställande bok ”Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” (FYSS) beskriver att gravida kvinnor ska 

utöva konditionsstärkande träning för ökat välmående. Fysisk aktivitet anses inte öka risken 

för problematik under graviditeten eller vid förlossningen. Dock bör valet av aktivitet ses 

över. Målet med den fysiska aktiviteten är att upprätthålla en god konditionsnivå. Eftersom 

det sker stora fysiologiska förändringar under graviditeten är det viktigt att vara fysiskt aktiv 

för att snabbare anpassa sig efter dessa. Inaktivitet kan omvänt leda till besvär under 

graviditeten i form av fetma, ryggbesvär, bäckensmärta, diabetes och hypertoni. Dessa 

komplikationer kan mildras eller motverkas med hjälp av fysisk aktivitet enligt FYSS. 

(Josefsson & Bö 2008, ss. 170-176) 

Som tidigare beskrivits är det positivt att träna under graviditeten. Enligt FYSS är målet att 

upprätthålla den fysiska kapaciteten genom konditions- samt styrketräning, trots de kroppsliga 

förändringar som sker under graviditeten. (Josefsson & Bö 2008, ss. 174-175) Vid träning 

under graviditeten bör dock vissa speciella rekommendationer tas i beaktning. I samband med 

graviditeten sker vissa fysiologiska omställningar såsom hormonförändringar som påverkar 

bindväv ligament och muskulatur. Även en ökad vilopuls och blodvolym samt framskjuten 
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kroppstyngdpunkt kommer med graviditeten. Alla dessa faktorer kan påverka kvinnans 

förmåga till fysisk aktivitet och bör därför finnas i åtanke vid planering av träningsprogram 

och upplägg. (Bergman & Palmén 2002, ss. 10-15) 

Rekommendationerna för styrketräning under graviditeten syftar främst till att bibehålla 

muskelmassa och inte för att bli starkare. Det är också viktigt att träna rätt med korrekt 

hållning samt belastning anpassad efter befintlig muskelstyrka. På grund av de 

hormonförändringar som sker i kroppen är det extra viktigt att inte överbelasta kroppen med 

allt för tunga vikter. Hormonerna bidrar nämligen till att musklerna lättare slappnar av samt 

att lederna blir mjukare. Träningsintensiteten bör även begränsas då bålstabiliteten blir sämre 

under graviditeten på grund av minskad förmåga att spänna magmuskulaturen. För hård, tung 

eller stressande träning kan vidare orsaka sammandragningar. Sammanfattningsvis bör därför 

styrketräning under graviditeten bestå av lättare vikter med flera repetitioner. (Bergman & 

Palmén 2002, ss. 10-15) 

Rekommendationerna för konditionsträning är precis som för styrketräning, alltså att 

bibehålla den ursprungliga konditionsnivån. Pulsen bör generellt ligga på omkring 140 slag i 

minuten och inte bidra till någon konditionsförbättrande effekt. Eftersom vilopulsen redan har 

ökat med 10-15 slag i minuten är det lättare att komma upp i rekommenderad puls med lägre 

belastning och intensitet än normalt. (Bergman & Palmén 2002, ss. 10-15) 

Följande kontraindikationer kan förekomma, vid träning under graviditeten: 

- Blödningar 

- Tidig foglossning 

- Trasiga fosterhinnor 

- Problem med livmoderhalsen 

- Diagnostiserad hjärt- och kärlsjukdom 

Vid dessa symptom eller besvär skall läkare rådfrågas innan någon träning sker.  

(Bergman & Palmén 2002, ss. 10-15) 

 

1.3 Mödrahälsovård  

Under graviditeten har alla rätt till kostnadsfria besök hos en mödravårdscentral (MVC) eller 

barnmorskemottagning som det även kallas. På dessa mottagningar arbetar barnmorskor 

tillsammans med läkare. De kan svara på frågor gällande graviditet och tar emot blivande 
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mödrar på regelbundna besök, för att kontrollera fostrets utveckling samt hälsa hos både 

modern och fostret. Barnmorskan undersöker som exempel moderns blodtryck och blodvärde 

samt livmoderns tillväxt och barnets hjärtljud. En normal graviditet pågår under 40 veckor 

och vanligtvis brukar det första besöket bokas in i vecka 6-12. Därefter bokas oftast kontroller 

in någon gång i månaden efter vecka 20 för förstföderskor och vecka 25 för omföderskor. 

Efter vecka 30 besöker samtliga blivande mödrar sin mottagning varannan vecka. På 

barnmorskemottagningen erbjuds även ultraljud för att kunna beräkna förlossningsdatum samt 

föräldrastöd i form av föräldragrupper. (Vårdguiden 2015)   

 

1.4 Graviditet, fysisk aktivitet och hälsa  

I en litteraturstudie av Kader och Naim-Shuchana (2014) behandlar den aktuella forskningen 

kring fysisk aktivitet under graviditeten; fördelar och nackdelar samt rekommendationer. 

Samtliga inkluderande studier var eniga om att gravida kvinnor, utan medicinska förhinder, 

kan uppnå goda hälsoeffekter med hjälp av fysisk aktivitet. Aktiviteter som involverar de 

större muskelgrupperna rekommenderas, exempelvis en rask promenad, aerobics, 

vattengymnastik, cykling, dans, simning med mera. Kontaktsporter eller högbelastande 

aktiviteter bör dock undvikas, eftersom det finns risk för fall och att magen skadas. 

Vältränade kvinnor har vidare visat sig ha en minskad risk för komplikationer under 

förlossningen, en reducerad tid vid födseln samt en snabbare återhämtning efter graviditeten. 

Inga kopplingar kunde ses mellan fysiskt aktiva gravida kvinnor och förtidig födsel eller 

missfall. (Kader & Naim-Shuchana 2014, ss. 2-9) 

I en annan litteraturstudie undersöktes skillnader i välmående och livskvalité under och efter 

graviditeten, mellan överviktiga aktiva kvinnor och överviktiga inaktiva kvinnor. Jämförelse 

mellan grupperna visade att de aktiva kvinnorna hade mindre symptom gällande depression 

och en högre grad av livskvalité under graviditeten, såsom till exempel; mindre smärta, ökad 

generell mental hälsa samt bibehållen social- och kroppslig funktion. Dock kunde inga 

skillnader ses i viktuppgång, viktförändringar eller prevalens av komplikationer vid 

förlossning mellan grupperna. (Claesson, Klein, Sydsjö & Josefsson 2014, ss. 11-16)   

Regelbunden fysisk aktivitet kan sammankopplas med en förbättrad fysiologisk, metabol och 

psykologisk funktion och har visat sig minska risken för att bli sjuk. Att vara fysiskt aktiv 

under graviditeten bidrar såväl till goda fördelar i form av förbättrad kardiovaskulär funktion, 

minskad viktökning, minskade skelettmuskelbesvär och kramper samt minskade psykiska 
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åkommor såsom humörsvängningar och depression. Även graviditetsdiabetes och 

blodtrycksbesvär har visat sig minska med fysisk aktivitet. Stillasittande under graviditeten 

kan i motsats orsaka problem som högt blodtryck, övervikt, sömnproblem och 

havandeskapsförgiftning, som vidare kan ge upphov till allvarligare komplikationer för den 

gravida kvinnan. (Melzer, Schutz, Boulvain, & Kayser 2010, ss. 494-506) 

Vidare forskning visar dock att många kvinnor minskar sin fysiska aktivitetsnivå i samband 

med att de blir gravida trots de påvisade positiva effekterna med fysisk aktivitet under 

graviditeten. I enlighet med de rekommendationer som ges bör den gravida kvinnan 

motionera under medelintensivt tempo i minst 30 minuter per dag alternativt 150 minuter per 

vecka för att bibehålla en fullgod hälsostatus. En fysisk aktiv livsstil under graviditeten 

motverkar överdriven viktiuppgång som ofta är orsaken till negativa hälsoåkommor samt 

graviditetsrelaterade komplikationer såsom diabetes. Forskning kring gravidas uppmätta 

aktivitetsnivå har bedrivits runt om i världen för att undersöka i vilken utsträckning 

rekommendationerna uppnås. I enlighet med nutida studier som gjorts i Norge och USA 

uppnår endast 14,6% respektive 22,9% rekommendationerna som ges vilket är en drastisk 

minskning jämfört med studier från 90- talet som i Storbritanien visade att över 50% uppnåde 

rekommendationerna. Via en enkätundersökning som senast utfördes i Kina under 2014 har 

det också visat sig att endast 11%, av 1056 stycken medverkande gravida kvinnorna, 

uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Dessa siffror är oroväckande låga och 

forskarna menar att fler studier bör göras för att uppmärksamma graden av stillasittande hos 

gravida kvinnor och dess negativa konsekvenser för hälsan. (Zhang, Dong, Zuo,Hu, Zhang, 

Zhar, Yue 2014, ss. 1-8) 

Forskning visar vidare att kvinnor som uppnår en låg grad av fysisk aktivitetet, uppmätt i 

antal steg per dag, upplever en högre frekvens av graviditetsrelaterade besvär jämfört med 

mer aktiva gravida kvinnor. En studie i ämnet utfördes av forskare som undersökte om fysiska 

symptom under graviditeten var associerade med beräknat antal steg per dag. Kvinnorna i 

studien var tidigare inaktiva men ombeddes att under studiens gång promenera i högt tempo 

(moderat intensitet) under 40 minuter per dag, 5 dagar per vecka. Resultatet i studien visade 

att dessa kvinnor jämfört med sin inaktiva kontrollgrupp upplevde färre graviditetsrealterade 

besvär vilket indikerar på att en fysiskt aktiv livsstil under graviditeten är fördelaktig ur ett 

hälsoperspektiv. (Andringa, Bardsley, Herring, Yeo 2013, ss. 4-10).   
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Trots de uppvisade goda effekterna av fysisk aktivitet under graviditeten finns det inte 

tillräckliga bevis för att någon form av livsstilsintervention, i syfte att förhindra en överdriven 

viktuppgång, skulle vara effektiv. Fler högkvalitativa kontrollerade studier, med tillräckligt 

många deltagare, skulle krävas för att bedöma värdet av potentiella interventioner inom 

vården. (Muktabhant, Lumbiganon, Ngamjarus & Dowswell 2012, ss. 6-17)  

En livsstilsintervention som gjordes med gravida kvinnor visade att kvinnor med normala 

Body Mass Index (BMI <25) före graviditeten, hade en minskad viktuppgång i jämförelse 

med en kontrollgrupp som inte erbjöds kost- och träningsråd. Skillnad kunde dock inte ses 

mellan gravida kvinnor som var överviktiga innan graviditeten jämfört med en kontrollgrupp 

som inte ingick i interventionen. Detta antogs bero på en sämre anpassning och förmåga att ta 

till sig de kost- och träningsråd som gavs. (Leung Hui, Back, Ludwig, gardiner, Sevenhuysen, 

Heather & Sellers 2014, ss. 1-9)     

Forskning visar dock att fysisk aktivitet är en av de faktorer som bidrar till ökat välmående 

under graviditetsperioden. Kvinnor som utövade minst 30 minuters medelintensiv fysisk 

aktivitet tre gånger per vecka visade lägre nivåer av depression, ångest och 

graviditetsrelaterad stress under graviditeten. Fysisk aktivitet ökar välmående genom en rad 

mekanismer i kroppen såsom positiva förändringar i metabolismen, bättre sömnanpassning, 

ökade endorfinnivåer, bättre självkänsla samt minskad negativ tankeverksamhet. En annan 

faktor som också visat sig påverka välmående under graviditeten är kostsammansättningen. 

En högkolhydrats-kost har visats ge bättre effekter på den gravida kvinnans välmående 

jämfört med en lågkolhydrats-kost. (Horan, McGowan, Doyle & McAuliffe 2014, s. 22-23)  

Utifrån perspektivet välmående relaterat till fysisk aktivitet under graviditeten har det visats 

att aktivitetsnivån innan graviditeten har inverkan på kvinnans välmående under graviditeten. 

En högaktiv kvinna som blir tvungen att minska aktivitetsnivån, i samband med graviditet, 

upplever mer svårigheter med problemhantering och nedstämdhet jämfört med en normalaktiv 

kvinna som kan upprätthålla aktivitetsnivån. Detta antas vara resultatet av att den högaktiva 

kvinnan använder fysisk aktivitet som en ”coping”- strategi vid problemhantering medan den 

normalaktiva kvinnan oftare har andra strategier för att hantera vardagsproblematik. (Horan et 

al. 2014, s. 22) 

Sammanfattningsvis visar forskningen sammantaget tydligt goda effekter av fysisk aktivitet 

under graviditeten för både modern och barnet. Detta utifrån flera aspekter, såsom till 
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exempel en ökad mental och fysisk hälsa hos modern och minskad prevalens av 

förlossningsproblematik. Det verkar dock som att en större forskningsgrund behövs för att 

undersöka överviktsproblematik under graviditeten och dess följder. Ännu kan inga 

säkerställda slutsatser dras kring betydelsen av livsstilsförändrande insatser inom vården för 

överviktiga gravida kvinnor.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor.  

Frågeställningar:  

1. Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå och -vanor ut?  

 

2. Hur ser sambandet ut mellan BMI innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå under 

graviditeten? 

 

3. Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med dem som är inaktiva?  

 

4. Hur upplever fysiskt aktiva gravida kvinnor sin hälsa jämfört med dem som är 

inaktiva? 

 

2 Metod  

2.1 Tillvägagångssätt  

Undersökningen utgjordes av en tvärsnittsstudie, där totalt 109 enkäter delades ut till gravida 

kvinnor på en MVC, i Stockholmsregionen. Inledningsvis kontaktades ett trettiotal 

mottagningar som fick en förfrågan via e-post, med information om studien (se bilaga 2).  

Av samtliga mottagningar som kontaktades enligt ett bekvämlighetsurval (Hassmén & 

Hassmén 2008), valde två att medverka i studien. Telefonkontakt upprättades med 

verksamhetsansvarige för respektive mottagning och möten bokades in för genomgång av 

upplägg och ansvarsfördelning. En av mottagningarna blev senare tvungen att avböja sin 

medverkan på grund av organisationsförändringar.  
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På mötet informerades barnmorskor och verksamhetsansvarige om studien och hur de skulle 

dela ut enkäterna till sina patienter. De fick till en början 50 enkäter som barnmorskorna 

skulle dela ut under en tre veckors period. Dessa enkäter samlades efter angiven period in i 

samband med att ytterligare 59 enkäter delades ut, som samlades in två veckor senare. 

Enkäterna delades ut till gravida kvinnor som besökte mottagningarna, oavsett var de befann 

sig tidsmässigt under graviditeten. Innehållet i enkäten utgjordes främst av frågor gällande 

aktivitetsnivå, upplevd hälsa samt frågor kring övervikt och eventuell problematik, som 

uppstått utifrån den (se bilaga 3).  Totalt ingick 109 kvinnor i studien. (För beskrivning av 

deltagare se 3.1)  

 

2.2 Enkät 
Syftet med enkäten var att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida 

kvinnor. Enkäten som delades ut inleddes med fem stycken bakgrundsfrågor; 

graviditetsvecka, ålder, längd, nuvarande vikt och vikt före graviditeten. Vidare följde nio 

frågor gällande fysisk aktivitet, kroppslig och mental hälsa samt graviditetsbesvär. Frågorna 

utformades med hjälp och inspiration från GIH:s  kvalitetsgranskade hälsoenkät (Gymnastik- 

och Idrottshögskolan & GIH hälsotestgrupp 2014). Vidare inspiration togs från en enkät 

tillhörande ett examensarbete med liknande syfte och utformning som detta arbete. (Beijer & 

Edborg Lund 2007).  

Frågorna tillsammans med informationsbrevet omfattade tre A4-sidor (se bilaga 3 & 4). I 

informationsbrevet presenterades studiens syfte samt information om deltagarens anonymitet. 

I fråga sju fick respondenterna fylla i upplevda besvär och komplikationer utifrån sitt 

nuvarande tillstånd. Svarsalternativen togs delvis fram utifrån forskningen men även i samråd 

med de testpersoner som fyllde i enkäten och gav feedback (Melzer et al. 2010; Josefsson & 

Bö 2008).  

Frågorna om fysisk aktivitet delades upp i fyra olika frågor som berörde frekvens av 

vardagsmotion och träning, vilka två huvudsakliga aktiviteter som utövades samt vilken 

aktivitetsprofil respondenten ansåg överensstämma med sin egen, exempelvis ”Jag rör mig så 

att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan”. I enkäten efterfrågades även 

anledningen till inaktivitet under graviditeten och vilka eventuella besvär som upplevts den 

senaste veckan på grund av graviditeten. Svarsalternativen för utövade aktiviteter valdes 

utifrån motionsformer som rekommenderas i FYSS (2008) och annan forskning (Josefsson & 
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Bö 2008, s.174; Kader & Naim-Shuchana 2014, ss. 2-9). Enkäten avslutades med två frågor 

från GIH:s hälsoenkät gällande den kroppsliga och mentala hälsan, där svarsalternativen 

utgjordes av skattningsskalor. 

 

2.3 Validitet och reliabilitet  

Enkäten togs fram som tidigare nämnts med stöd av beprövade enkäter samt befintlig 

litteratur och forskning (Gymnastik- och Idrottshögskolan & GIH hälsotestgrupp 2014; 

Josefsson & Bö 2008; Melzer et al. 2010). Vidare granskades frågorna i enkäten i förhållande 

till syfte och frågeställningar, för att stärka den interna validiteten. För att utformningen av 

frågorna i enkäterna skulle bli så giltiga som möjligt för undersökningen, togs det även 

kontakt med en barnmorska under arbetets gång. Via henne kunde således inputs fås på 

lämpliga frågor till undersökningen. För att stärka reliabiliteten utfördes en pilottestning där 

fem gravida kvinnor fick besvara frågorna i enkäten. Dessa personer bidrog till förbättringar 

samt förtydliganden. (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 137-144). 

 

2.4 Etiska aspekter  

All forskning som bedrivs bör ta hänsyn till vissa etiska aspekter, i syfte att respektera 

deltagarna i studien. I enlighet med den forskningsetik som beskrivs i litteraturen 

informerades de berörda om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. De uppgifter 

som samlades in gällande deltagarna har vidare behandlats konfidentiellt för att säkerställa 

deltagarnas anonymitet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) Då enkätens innehåll delvis 

bestod av känsliga frågor, som eventuellt skulle kunna upplevas som stötande, fick 

respondenterna information om att de kunde avbryta studien, när som helst, utan att ange 

förklaring till sitt avhopp.   

 

2.5 Databearbetning och analys  

Efter datainsamling kodades svaren på frågorna till numeriska värden och överfördes till 

Excel. Vidare konverterades Excel-filen till statistikprogrammet Statistica för analys. 

Respondenterna delades in i två grupper: en fysiskt aktiv grupp som fick siffran 1 och en 
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fysiskt inaktiv grupp som fick siffran 0. Kategorisering gjordes utifrån fråga 3 och 5 som 

behandlar fysisk aktivitet och antal dagar per vecka. För att anses som fysiskt aktiv sattes en 

gräns på minst 6 dagar/vecka, där både vardagsmotion och aktiviteter i måttlig intensitet 

räknades in.  

Deskriptiv data redovisades som frekvens, procent (%), medelvärde (m), standardavvikelse 

(sd), median (md) och min- och maxvärde (min, max) beroende på skalnivå. BMI räknades ut 

för innan graviditeten enligt följande; vikt före (kg) / längd (m)^2 (1177 Vårdguiden 2014). 

Sambandet mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå (under graviditeten) undersöktes därefter 

med Spearmans test för fråga 2 (ordinal data) och Pearsons test för fråga 3 och 5 (kvotdata). 

Korrelationer redovisas som r-värden, där r = 0.10 tolkas som lågt samband och r = 0.30 som 

medel samband och r = 0.50 Som högt samband (Cohen 1992 se Filed 2005, s. 32). 

För att jämföra grupperna; fysiskt aktiv och fysiskt inaktiv, gjordes:  

a) T-test för samtliga bakgrundsfrågor i fråga 1 (graviditetsvecka, ålder, längd, 

nuvarande vikt, vikt innan) samt för BMI.  

b) Chi-Square test för varje besvär (fråga 7) och t-test för summan av besvären. Besvären 

summerades genom att sätta en 1:a för varje upplevt besvär: vid kryss för två besvär 

blev alltså summan två.  

c)  Mann Whitney-U-test för upplevd kroppslig (fråga 8) och själslig hälsa (fråga 9).  

d) Chi-Square test för varje hälsoparameter och t-test för summan av parametrarna. 

Summan togs fram genom att använda de numeriska värden som togs fram vid 

kodning av enkäterna. Varje svarsalternativ fick en siffra mellan 0-5 som adderades 

för respektive hälsoparameter till en totalsumma.  

Signifikansnivå för samtliga jämförande analyser sattes till p ≤ 0.05.  

 

3 Resultat  

3.1 Beskrivning av deltagarna 

Deltagarna i studien bestod av totalt 109 stycken kvinnor som vid undersökningstillfället var 

inskrivna på medverkande mödravårdscentral. Kvinnorna som medverkade i 

enkätundersökningen var gravida när de fyllde i enkäten. Inget bortfall i form av hela enkäter 

finns att redovisa, utan endast för enskilda frågor i enkäten.  
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Av de kvinnor som deltog klassades 57 % som fysiskt aktiva respektive 43 % som inaktiva 

(se Metod för klassificering). Medelåldern för hela gruppen var 32±8 år (min= 22, max=43). 

Medeltiden för hur långt gånga kvinnorna var i sin graviditet var 29±4 veckor (min=6, 

max=40). Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna; fysiskt aktiva och fysiskt 

inaktiva gällande graviditetsvecka, ålder, längd, nuvarande vikt, vikt innan eller BMI. (se 

tabell 1).  

Tabell 1 Beskrivning av deltagarna  

 

Bakgrundsfaktor 

 

Totalt (n=109) 

 

FA (n=62) 

 

FIA (n=47) 

 

 (m±sd) (m±sd) (m±sd) p-värde 

Graviditetsvecka 29.26±4.20 29.23±7.35 29.30±8.51 0.96 

Ålder 32.14±7.83 32.19±4.41 32.06±3.96 0.88 

Längd 167.33±6.23 167.71±6.17 166.80±6.36 0.43 

Nuvarande vikt 72.47±10.73 72.93±10.44 71.87±11.80 0.62 

Vikt innan 63.18±9.57 63.32±9.53 63.00±9.73 0.87 

BMI 22.62±3.35 22.54±3.29 22.73±3.46 0.78 
FA = Fysiskt aktiv, FIA = Fysiskt inaktiv (se Metod för klassificering)  
*BMI = Body Mass Index: vikt i kg/ längd i m^2, beräknad på vikt före  

 

3.2 Kvinnornas fysiska aktivitetsnivå 

På frågan om deltagarnas upplevda fysiska aktivitetsnivå uppgav 38 % att de rör sig så att de 

blir svettiga och andfådda någon gång ibland och 24 % att de blir svettiga och andfådda flera 

gånger i veckan. Endast 5 % uppgav att de blev svettiga och andfådda varje dag.  

Sammantaget visar resultatet av denna fråga att nästan 70 % av deltagarna i studien är aktiva 

någon gång ibland eller några gånger under veckan med pulshöjande träning. (se tabell 2)  

 

Tabell 2 Kvinnornas fysiska aktivitetsnivå (n=109) 

Aktivitetsprofil  Ja (n) 

Svettig/ andfådd varje dag eller nästan varje dag  5 

Svettig och andfådd flera gånger i veckan  26 

Svettig och andfådd någon gång ibland  41 

Aldrig svettig och andfådd   21 

Rör mig ganska lite  16 
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Deltagarna i studien var relativt aktiva gällande vardagsmotion där 54 % svarade att de utför 

denna typ av motion 5 dagar eller fler per vecka. Vidare svarade 11 % att de 

vardagsmotionerar 4 dagar per vecka och 8 % uppgav att de inte rör sig alls. Gällande frågan 

om hur många dagar per vecka som 30 minuters måttlig intensitet uppnås svarade bara 6 % av 

deltagarna att de utförde denna aktivitetsform 5 dagar eller fler. Hela 25 % uppgav vidare att 

de inte uppfyller kriterierna för denna aktivitetsform någon gång under veckan. (Se figur 1)  

   

Fysiskt aktiv = FA 

3.3 Typer av aktiviteter som utövades 

Den vanligast förekommande fysiska aktiviteten var raska promenader där 68 % av kvinnorna 

angav det som träningsform. Yoga/ pilates och styrketräning förekom även bland de 

vanligaste aktiviteterna, vilket 38 % respektive 24 % angav som sin vanligaste träningsform 

(se tabell 3). Under alternativet ”annat” angavs vattengympa, aktivt arbete eller Crosstrainer 

som vanliga aktiviteter. 

Tabell 3 Typer av aktivitet som utövades (n=109) 

Fysisk aktivitet  Ja (n) 

Raska promenader  74 

Löpning  3 

Styrketräning  26 

Gruppträning (aerobics, cirkelträning etc.)  5 

Spinning/cykling  12 

Simning  12 

Yoga/Pilates  41 

Figur 1 Antal dagar med fysisk aktivitet minst 30 min samt antal dagar med vardagsmotion (n=109) 
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Deltagarna uppmanades att välja två alternativ baserat på de aktiviteter de oftast utför.  
14 kvinnor fyllde inte i någon av aktiviteterna 

 

3.4 Orsaker till inaktivitet  

Den vanligaste orsaken till inaktivitet under graviditeten var medicinska skäl eller 

komplikationer, där 32 % av samtliga kvinnor i studien angav detta som alternativ. Vidare 

svarade nästan 15 % att anledningen till deras inaktivitet var tidsbrist (se tabell 4). Under 

alternativet ”annat” angav 6 % att trötthet var orsaken till inaktivitet. Procentsatserna är 

beräknade utifrån samtliga 109 kvinnor som ingick i studien.   

Tabell 4 Orsak till inaktivitet (n=90) 

Orsaker till inaktivitet  Ja (n) 

Inget intresse för fysisk aktivitet  5 

Tidsbrist  16 

Medicinska skäl/komplikationer kopplade till graviditeten    35 

Vårdpersonalens rekommendation  2 

32 kvinnor angav ingen orsak eftersom de var aktiva 

 

3.5 Sambandet mellan vikt innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå 

under graviditeten 

Sambandsanalysen mellan uppskattad fysisk aktivitetsnivå (fråga 2) och BMI före 

graviditeten visade en svag korrelation (r = -0.02). Även sambandet mellan att vara fysiskt 

aktiv minst 30 minuter under ett antal dagar per vecka (fråga 3) med BMI innan graviditeten 

visade en svag korrelation (r= -0.03).  

En sambandsanalys gjordes även mellan BMI innan graviditeten och grad av vardagsmotion. 

Analysen visade en negativ korrelation som var på gränsen till medel (r= -0.29), vilket 

indikerar på att ett högt BMI är sammankopplat med en låg grad av vardagsmotion.  

 

3.6 Skillnad mellan fysiskt aktiva och inaktiva gällande 

graviditetsrelaterade besvär 

De summerade besvären visade att de fysiskt aktiva kvinnorna i medeltal hade 1.94 ± 1.52 

antal besvär kopplade till graviditeten och de fysiskt inaktiva 2.4 ± 2.0. Det fanns dock ingen 

statistisk skillnad mellan grupperna (p = 0.19). De vanligaste besvären hos de fysiskt aktiva 
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kvinnorna var ryggbesvär, bäckensmärta, illamående/yrsel och kräkningar/blodtrycksfall. Hos 

de inaktiva kvinnorna var ryggbesvär, foglossning, sömnproblem och yrsel/blodtrycksfall 

vanligast. Ingen statistisk skillnad kunde ses mellan grupperna gällande de enskilda besvären. 

(se Tabell 5). På alternativet ”annat” svarade 10 % av alla kvinnor att de hade 

sammandragningar som besvär.  

Tabell 5 Graviditetsrelaterade besvär (n=109) 
 

Besvär 

FA (n=62) FIA (n=47)  

p-värde Ja Nej Ja Nej 

Övervikt 1 61 1 46 0.84 

Högt blodtryck 2 60 2 45 0.78 

Sömnproblem 16 46 15 32 0.48 

Havandeskapsförgiftning 1 61 1 46 0.84 

Ryggbesvär 18 44 20 27 0.14 

Bäckensmärta 19 43 16 31 0.71 

Illamående/kräkningar  19 43 12 35 0.56 

Yrsel/blodtrycksfall 18 44 15 32 0.75 

Foglossning 14 48 18 29 0.07 

Andra muskelbesvär 3 59 5 42 0.25 

Samlat vatten 6 56 8 38 0.26 
FA = Fysiskt aktiv, FIA = Fysiskt inaktiv (se Metod för klassificering)  

 

3.7 Skillnad mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva kvinnor gällande 

upplevd hälsa 

Den upplevda kroppsliga hälsan var signifikant högre för de fysiskt aktiva kvinnorna jämfört 

med de inaktiva med p < 0.01. Även den själsliga hälsan var signifikant högre hos de fysiskt 

aktiva jämfört med de inaktiva (p = 0.01). (se figur 2 och figur 3)  
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Figur 2 Uppskattad kroppslig hälsa hos den fysiskt aktiva gruppen (n=62) samt den fysiskt inaktiva gruppen (n=46). 

 
FA = Fysiskt aktiv, FIA = Fysiskt inaktiv  

 

Figur 3 Uppskattad själslig hälsa hos den fysiskt aktiva gruppen (n=62) samt den fysiskt inaktiva gruppen (n=46). 

 
FA = Fysiskt aktiv, FIA = Fysiskt inaktiv   
 

Jämförelse av olika mentala hälsoparametrar uppvisades inga signifikanta skillnader mellan 

fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva kvinnor (se tabell 7). Den genomsnittliga summan av alla 

hälsoparametrar tillsammans var 21.79 ± 4.16 för den fysiskt aktiva gruppen och 20.93 ± 4.26 

för den fysiskt inaktiva. Jämförelsen mellan grupperna visade inte statistisk signifikant 

skillnad (p = 0.30).  
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Tabell 6 Hälsoparametrar (n=108) 

 

Hälsoparametrar 

FA (n=62) FIA (n=46)  

p-värde median max min median max min 

Hopp/optimism 4 5 1 4 5 2 0.61 

Glädje/lycka 4 5 1 4 5 2 0.23 

Lugn/harmoni/balans 4 5 1 4 5 1 0.85 

Kontroll vardag 4 5 1 3 5 1 0.11 

Meningsfullhet 4 5 0 4 5 2 0.11 

Utvilad/pigg 3 5 1 3 5 0 0.20 
FA = Fysiskt aktiv, FIA = Fysiskt inaktiv (se Metod för klassificering)  

 

4 Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida 

kvinnor med hjälp av en enkät.  

För att besvara syftet utformades följande frågeställningar. 

- Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt vanor ut? 

- Hur ser sambandet ut mellan BMI innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå under 

graviditeten? 

- Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med de som är inaktiva?  

- Hur upplever fysiskt aktiva gravida kvinnor sin hälsa jämfört med de som är inaktiva? 

För att besvara dessa frågeställningar delades kvinnorna upp i två specifika grupper, en fysiskt 

aktiv grupp och en fysiskt inaktiv grupp. Denna uppdelning gjordes genom att klassificera 

kvinnorna utifrån den aktivitetsnivå som de uppgett i enkäten. Uppdelningen resulterade i en 

relativt jämn fördelning där 57 % ansågs som aktiva och 43 % som inaktiva. Gruppernas 

status i fråga om ålder, längd och vikt samt graviditetsvecka resulterade i likvärdiga medeltal 

vilket innebär homogena grupper där den enda skillnaden utgjordes av aktivitetsnivå. Syftet 

med uppdelningen var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan gruppernas upplevda 

hälsostatus och graviditetsrelaterade besvär samt eventuella samband.  
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4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt vanor ut? 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet anger att en individ bör vara fysiskt aktiv under 

minst 30 minuter/ dag i medelintensivt tempo alternativt 75 minuter/ vecka i högintensivt 

tempo för att anses som tillräckligt aktiv (Folkhälsomyndigheten 2014). Utifrån dessa 

rekommendationer når endast 37 % av samtliga deltagare i vår studie upp till önskad 

aktivitetsnivå. I jämförelse med tidigare forskning som bedrivits för att utvärdera grad av 

fysisk aktivitet under graviditeten infinner sig dock denna siffra i det högre spannet. I Norge 

var det enligt en studie endast 14 % som uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

och enligt en undersökning i Kina endast 11 %. Dessa siffror är oroväckande låga men påvisar 

att aktivitetsnivån i vår studie ändå är relativt hög jämfört med andra länder. (Zhang, et al., 

2014) 

Gällande frågan om vardagsmotion uppgav fler än hälften av kvinnorna att de var 

vardagsaktiva under minst fem dagar/vecka. Vardagsmotion innebär enligt denna fråga 

aktiviteter som cykling och promenader. Då rekommendationerna för fysisk aktivitet gäller 

alla friska vuxna individer, med förbehåll för eventuell anpassning under graviditeten 

(Folkhälsomyndigheten 2014) finns det utrymme att även räkna gravida vardagsmotionärer 

som fysiskt aktiva. Detta eftersom kvinnan under graviditeten har en förhöjd vilopuls och 

även upplever en högre ansträngningsgrad vid lägre belastning (Bergman & Palmén 2002). 

Därmed kan vardagsmotion i form av promenader och cykling räknas som moderat aktivitet. 

Utifrån detta resonemang blir den fysiskt aktiva gruppen betydligt större där 54 % utför 

vardagsmotion och 37 % utför högintensiv aktivitet i enlighet med de rekommendationer som 

ges; 30 min medelintensiv aktivitet per dag.  

De typer av aktiviteter som visade sig vanligast bland kvinnorna var raska promenader och 

yoga/ pilates vilket även är några av de aktivitetsformer som rekommenderas för gravida 

kvinnor enligt FYSS (Josefsson & Bö 2008). 

De kvinnor som klassificerades som inaktiva under sin graviditet angav att detta till största del 

berodde på medicinska skäl eller komplikationer kopplade till graviditeten. Dessa resultat kan  

jämföras med studien av Zhang et al. (2014) där det visade sig att den vanligaste orsaken till 

inaktivitet var rädsla för missfall. Rädsla för missfall fanns inte som svarselternativ i denna 

studie men kan ha varit en möjlig anledning till inaktivitet. 
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Forskning visar att en stillasittande livsstil under gaviditeten kan ge upphov till 

graviditetsrelaterade besvär och komplikationer för kvinnan (Melzer et al. 2010; Horan et al. 

2014). Komplikationer uppstår såväl oftast i samband med en onormal viktuppgång hos den 

gravida kvinnan orsakad av främst en stillasittande livsstil (Zhang, et al., 2014). Det är därför 

viktigt med en aktiv livsstil även under graviditeten vilket påvisas utifrån samtliga studier 

som undersökts. Forskningen är enig om att fysisk aktivitet enligt rekommendationerna är 

positivt bidragande till hälsan samt motverkar eller mildrar graviditetsrelaterad problematik 

för den gravida kvinnan. (Melzer et al. 2010; Horan et al. 2014; Zhang et.al 2014) 

 

Vidare beskriver dock litteraturen att den fysiska aktiviteten bör begränsas eller anpassas om 

komplikationer infinner sig (Bergman & Palmén 2002). Det är dock oklart om problematiken 

som dessa kvinnor upplever kan bero på att de är inaktiva. I enlighet med FYSS (2008) kan en 

inaktiv livsstil leda till besvär under graviditeten. Vid inaktivitet är det såväl svårare för 

kvinnan att anpassa sig till de fysiologiska förändringar som sker och med det kan 

problematik uppstå (Josefsson & Bö 2008). Även Kader & Naim-Shuchana (2014) menar att 

alla kvinnor utan medicinska förhinder kan uppnå goda hälsoeffekter genom fysisk aktivitet. 

Även vår studie indikerade på att de fysiskt aktiva kvinnorna upplevde färre besvär kopplade 

till graviditeten i jämförelse med de inaktiva.    

 

4.1.2 Hur ser sambandet ut mellan BMI innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå 

under graviditeten? 

Resultatet visar indikationer på att det finns ett samband mellan kvinnans vikt innan 

graviditeten och hennes aktivitetsnivå under graviditeten. Negativa korrelationer i analysen 

visar att de kvinnor som innan graviditeten var överviktiga tenderade att vara mindre fysiskt 

aktiva under sin graviditet. Detta kan i enlighet med tidigare forskning bero på att dessa 

kvinnor har svårare att ta till sig och anpassa sig till de råd som ges om fysisk aktivitet under 

graviditeten (Leung Hui et al. 2014). Starkast samband (på gränsen till medel högt) visade den 

korrelation som gällde vardagsmotion. 

Ett högt BMI innebar alltså en lägre nivå av vardagsmotion under graviditeten. Troligtvis kan 

detta bero på att en vardagsaktiv kvinna redan har fysisk aktivitet som en vana sedan innan 

graviditeten. Som forskningen antyder kan det vara svårare för tidigare inaktiva individer att 

ta till sig de träningsråd som ges under graviditeten, vilket bidrar till en lägre grad av 

vardagsmotion hos dessa kvinnor. (Leung Hui et al. 2014).  
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4.1.3 Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med de som är inaktiva? 

De inaktiva kvinnorna hade i snitt ca 25 % högre frekvens av upplevda besvär kopplade till 

graviditeten. Ingen statistiskt säkerställd skillnad kunde emellertid ses mellan grupperna 

gällande enskilda eller sammanlagda besvär.  Resultaten indikerar dock att fysisk aktivitet kan 

bidra till minskad besvärsproblematik. Dessa resultat kan styrkas av Andringa et al. (2013) 

som kom fram till att inaktiva kvinnor upplevde fler graviditetsbesvär i jämförelse med aktiva 

kvinnor. Det besvär som var närmast att visa en statistik skillnad mellan grupperna var 

foglossning (p = 0.07), där den aktiva gruppen visade färre besvär av detta. Detta besvär är 

dock med största sannolikhet inte något som orsakats av att kvinnan varit inaktiv. Foglossning 

är en kontraindikation till fysisk aktivitet i enlighet med litteraturen, vilket innebär att de 

kvinnor som drabbas av detta inte rekommenderas till fysisk aktivitet (Bergman & Palmén 

2002). Detta  pekar på att den inaktiva gruppen är inaktiv med hänsyn till de 

kontraindikationer som ges gällande foglossning. Ryggbesvär var vidare en problematik som 

en stor del av den inaktiva gruppen visade sig ha. Att inte vara tillräckligt aktiv under sin 

graviditetet kan som forskningen antyder bidra till en svaghet i skelettmuskelaturen samt 

övervikt (Melzer et al. 2010), vilket troligtvis kan bidra till de inaktiva kvinnornas 

ryggbesvär. 

 

4.1.4 Hur upplever fysiskt aktiva kvinnor sin hälsa jämfört med fysiskt inaktiva? 

Studiens resultat visar att de fysiskt aktiva gravida kvinnorna upplever en högre hälsostatus 

jämfört med de kvinnor som är fysiskt inaktiva. Fysiskt aktiva visade högre statistiskt 

signifikanta värden både för kroppslig-/fysisk hälsa och för själslig-/ psykisk hälsa. Detta 

resultat är i enlighet med tidigare forskning inom området som visar att en fysisk aktiv livsstil 

är positivt relaterad till den gravida kvinnans hälsotillstånd. En aktiv livsstil under 

graviditeten verkar förbättra det mentala hälsotillståndet och bidra till lägre grad av 

depression, ångest och graviditetsrelaterad stress hos den gravida kvinnan (Claesson et al. 

2014; Melzer et al. 2010). Forskning visar även att kvinnor bör vara fysiskt aktiv i minst 30 

minuter/ dag vid tre tillfällen per vecka för att uppnå goda hälsoeffekter (Horan et al. 2014), 

vilket den fysiskt aktiva gruppen i vår studie är. Genom att upprätthålla en god aktivitetsnivå 

kan kvinnan också bibehålla sina kroppsliga funktioner och undvika fysisk smärta i form av 

muskelvärk och dylikt (Claesson et al. 2014; Melzer et al. 2010).  
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Vidare finns det indikationer på att de fysiskt aktiva kvinnorna upplever mer meningsfullhet 

och kontroll på vardagen jämfört med de inaktiva. Inga statistiskt signifikanta värden finns att 

redovisa gällande dessa tillstånd dock kan resultatet ge antydan till samband. Forskning visar 

att fysisk aktivitetet under graviditeten är relaterat till bättre sömn, ökad endorfinnivå, bättre 

självkänsla samt mindre negativ tankeverksamhet (Horan et al. 2014), vilket sannolikt kan 

vara bidragande faktorer till de fysiskt aktiva kvinnornas upplevda hälsa. En anledning till att 

inga signifikanta skillnader kunde ses för hälsoparametrarna skulle kunna bero på de som 

Horan et al. (2014) diskuterar. De menar att kvinnor som innan sin graviditet var mycket 

fysiskt aktiva och som var tvungna att minska på aktivitetsnivån vid graviditeten upplever 

antagligen en lägre tillfredställelse under graviditeten pågrund av det. Om den fysiska 

aktiviteten har utgjort en betydande del i vardagen som en copingstrategi för dessa kvinnor 

kan en nedskärning pågrund av graviditeten bidra till minskat välbefinnande (Horan et al. 

2014). Denna aspekt kan även ha påverkat våra resultatet, då dessa kvinnor, om detta 

antagnade stämmer, angett en låg grad av psykisk tillfredställelse i de hälsoparametrar vi 

undersökt.  

 

4.2 Metoddiskussion  

För att besvara uppsatsens frågeställningar utfördes en enkätstudie med gravida kvinnor som 

målgrupp. Denna kvantitativa metod valdes för att den på ett effektivt sätt kunde bidra med ett 

stort antal deltagare och därför att den möjliggjorde statistisk databearbetning. De gravida 

kvinnorna delades efter besvarandet av enkäten upp i två grupper, en fysiskt aktiv och en 

fysiskt inaktiv, som sedan jämfördes med varandra. Uppdelningen som användes är värd att 

diskuteras eftersom att den inte var självklar. Separation av grupperna gjordes genom 

beräkning av aktivitetspoäng utifrån antal dagar som kvinnorna var fysiskt aktiv i minst 30 

minuter samt antal dagar vardagsmotion. Kravet för att anses som fysisk aktiv sattes till ett 

minimum på totalt 6 dagar utifrån båda aktivitetsformerna. Om andra krav hade satts för att 

anses som fysiskt aktiv hade möjligtvis resultaten, av de statistiska beräkningarna, sett 

annorlunda ut.  

Värt att nämna är även att ingen hänsyn togs till kost eller andra livsstilsfaktorer som kan 

påverka kvinnornas fysiska och mentala tillstånd. Därmed kan det inte uteslutas att andra 

parametrar påverkat undersökningsfynd eller resultat. Viktuppgång som exempel påverkas av 

kost och andra livsstilsfaktorer vilket inte undersökts i denna studie. (Gardner et al. 2012, s. 

345; Poston & Patel 2014, ss. 1081-1084) 
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Inget bortfall i form av hela enkäter finns att redovisa, utan bortfall förekommer endast 

gällande enskilda frågor i enkäten. Dock fanns inte möjligheten att kontrollera hur många som 

tackade nej till att fylla i enkäten, vid förfrågan av barnmorskorna. Om det fanns kvinnor som 

tackade nej till att medverka borde detta räknats som bortfall. Vi misstänker dock inte att ett 

större bortfall förekom, eftersom att det enligt barnmorskorna var väldigt lätt att dela ut 

enkäterna. Fler enkäter efterfrågades dessutom av mödravårdscentralen innan avsatt tid för 

återlämning vilket visar på studiens reproducerbarhet. Det bortfall som gällde obesvarade 

frågor kan ha uppkommit på grund av att frågorna upplevdes som känsliga eller tidsbrist. 

I enkätfrågan gällande vardagsmotion sattes ingen tidsgräns för att uppnå aktivitetsnivån, mer 

än antal dagar/vecka. Ingen definition beskrevs heller för vardagsmotion, annat än att 

promenader, cykling och hushållsarbete ingick i kategorin. Detta kan ha bidragit till att fler 

kvinnor uppgav att de var vardagsaktiva, trots att de inte uppnådde rekommendationerna för 

vardagsmotion. En tydligare definition borde därför ha funnits i enkäten för ett mer 

tillförlitligt resultat.      

 

4.3 Slutsats 

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att en fysiskt aktiv livsstil under graviditeten är 

positivt bidragande för kvinnans upplevda hälsotillstånd sett utifrån den generella psykiska 

och fysiska hälsan. Det fanns även indikationer på att fysisk aktivitet kan bidra till en minskad 

besvärsproblematik under graviditeten, främst gällande ryggbesvär och foglossning. En större 

studie med fler deltagare och en mer omfattande enkät skulle sannolikt visa fler samband 

mellan fysisk aktivitetsnivå och en god hälsa under graviditeten. Även fler skillnader skulle 

då möjligen kunna ses mellan fysiskt aktiva gravida kvinnor och fysiskt inaktiva gravida 

kvinnor. Denna studie bör således göras om på nytt, i större omfattning, med fler deltagare för 

att öka tillförlitligheten och för generaliserbarheten. Förslagsvis kan en longitudinell studie, 

som löper både före, under och efter graviditeten vara av betydelse för att påvisa betydelsen 

av fysisk aktivitet och dess hälsofrämjande effekter.  

Enligt nuvarande forskning är de flesta överens om att fysisk aktivitet är en positivt 

bidragande faktor för modern och fostrets hälsa. För att klargöra betydelsen av fysisk aktivitet 

för att förhindra en problematisk viktuppgång under graviditeten, som är ett växande 

hälsoproblem i dagens samhälle, krävs en mer omfattande forskning.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor.  
 

- Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt vanor ut?  

 

- Hur ser sambandet ut mellan BMI innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå under 
graviditeten? 
 

- Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med de som är inaktiva?  
 

- Hur upplever fysiskt aktiva gravida kvinnor sin hälsa jämfört med de som är inaktiva? 
 

Vår hypotes är att fysisk aktivitet bidrar till en bättre fysisk och psykisk hälsa för gravida 
kvinnor med ett minskat förekommande av graviditetsrelaterade besvär samt komplikationer.  

 
Vilka sökord har du använt? 

Physical activity+pregnancy, overweight+pregnancy, wellbeing+ pregnancy, Physical 
activity+ pregnancy outcomes, excercise+ pregnancy, excercise+ wellbeing+pregnancy, 
graviditet+träning, graviditet+fysisk aktivitet, övervikt+ graviditet, pregnancy+ resistant 
training, graviditete+ styrketräning, graviditet+ komplikationer 

 

Var har du sökt? 

PubMed, SweMed+, SportDiscus, DiVA, Google scholar, GIH:s bibliotek, FYSS 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: Wellbeing+ pregnancy,  
SportDiscus: Pregnancy+ physical activity, pregnancy+ exercise  
DiVA: Graviditet+ träning, 
GIH:s bibliotek: Fysisk aktivitet+ graviditet 
FYSS: Fysisk aktivitet+ graviditet 
 

Kommentarer 

Den största delen av de material vi använt kommer från artiklar som vi funnit på databaserna 
SportDiscus och PubMed. Litteratur i ämnet har också varit till stor hjälp, tex FYSS. Många 
relevanta artiklar har även funnits i referenslistan i reviews samt liknande examensarbeten. 
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Bilaga 2  

 
E- post till verksamhetsansvarige  

 

Hej! 

Mitt namn är Nathalie och jag studerar mitt sista år på Gymnastik och idrottshögskolan för att 
bli Hälsopedagog. Jag ska nu tillsammans med en studiekamrat skriva examensarbete i form 
av en C- uppsats. Denna uppsats syfte är att undersöka gravida kvinnors fysiska 
aktivitetsnivå. Utifrån det ska vi sedan bedöma om upplevd hälsa samt överviktsproblematik 
har en koppling till hur mycket man rör sig under graviditeten.  

Vi undrar nu om er mödravårdscentral är intresserade av att medverka i vår undersökning som 
kommer grunda sig på en kortare enkät med frågor gällande aktivitetsvanor och hälsa. Vi 
tänker oss att dessa enkäter ska delas ut och besvaras av gravida kvinnor som besöker er 
central.  

Vi kommer att dela ut dessa enkäter under första veckan i februari till medverkande 
mödravårdcentraler med ca 50 enkäter till vardera central. All data som sedan samlas in 
kommer behandlas konfidentiellt och ingen annan än oss kommer att få ta del av de 
individuella resultaten.   

För en bredare inblick i vår tänkta undersökning samt uppsats bifogar jag ett PM som 
beskriver grunden till vårt arbete.  

 

Med vänliga hälsningar  

Nathalie Wiman och Helena Zachrisson  
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Bilaga 3 

 
Enkätundersökning – MVC 

 

1. Bakgrundsfrågor 
 
Graviditetsvecka:  
 
Ålder:  
 
Längd (i cm): 
 
Nuvarande vikt (i kg):  Vikt innan graviditet (i kg): 
 

(Sätt kryss för att besvara frågorna nedan, enligt ditt tillstånd i nuläget)  

 
2. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag  

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan  

Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland  

Jag rör mig en hel del men aldrig så jag blir andfådd och svettig  

Jag rör mig ganska lite  

                                          

3. Om kravet för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter/pass med måttlig 

intensitet (andfådd/svettig), hur många dagar/vecka är du i genomsnitt aktiv? 

 

Ingen dag 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar eller fler 

      

 

4. Vilka är de två främsta aktiviteterna, som uppfyller kriterierna minst 30 

minuter/pass med måttlig intensitet, som du utövar?  

 

Raska promenader   

Löpning  

Styrketräning  

Gruppträning (aerobics, cirkelträning etc.)    

Spinning/cykling   

Simning   
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Gruppträning (yoga, pilates, core etc.)   

Annat, ange vad:  

  
5. Hur många dagar per vecka ägnar du dig åt ”vardagsmotion”, såsom till exempel 

promenader, cykling, hushållsarbete?  

 
Ingen dag 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar eller fler 

      
 

6. Om du är inaktiv under din graviditet, vilken är den främsta orsaken till detta?  

 

Jag är aktiv   

Inget intresse för fysisk aktivitet   

Tidsbrist   

Medicinska skäl/komplikationer kopplade till graviditeten    

Vårdpersonalens rekommendation   

Annat, ange vad: 

 

 

 

 

7. Har du under den senaste veckan haft något eller några av nedanstående besvär, 

kopplat till din graviditet? 

 

 Ja Nej 

Övervikt    

Högt blodtryck   

Sömnproblem    

Havandeskapsförgiftning    

Ryggbesvär   

Bäckensmärta    

Illamående/kräkningar    

Yrsel/blodtrycksfall   

Foglossning   

Andra muskelbesvär    

Samlat vatten i kroppen   

Annat, ange vad:  
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8.  Hur upplever du din…  

 Mycket  
tillfredställande 

Tillfredställande Ganska 
tillfredsställande 

Otillfredsställande Mycket 
Otillfredsställande 

…kroppsliga 
(fysiska) hälsa? 

      

…själsliga 
(psykiska) hälsa? 

     

 

9. Hur ofta upplever du… 

 Alltid Ofta Ganska 
ofta 

Då och då Sällan Aldrig 

…hopp och/eller optimism?       

…glädje och/eller lycka?       

…lugn, harmoni och/eller balans?        

…kontroll över din vardag?        

…meningsfullhet?       

…att du är utvilad och pigg?        
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Bilaga 4 
 

Brev till enkäten  

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till hälsopedagoger på Gymnastik- och idrottshögskolan här i 
Stockholm och nu ber vi om din hjälp genom att medverka i vår enkätundersökning. 

Denna undersökning ska sedan resultera i en C-uppsats som utgör vårt examensarbete. 
Uppsatsens syfte är att undersöka gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå och dess relation till 
överviktsproblematik samt upplevd hälsa.  

Vi hoppas på att samla in totalt 200 besvarade enkäter från fyra olika mödravårdcentraler i 
Stockholm. Du är slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning och vi uppskattar din 
medverkan.  

Enkäten består av 3 A-4 sidor med frågor gällande din graviditet samt fysiska aktivitetsnivå 
och tar ca 10 minuter att besvara.  

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, endast presenteras på gruppnivå och ingen 
kommer få ta del av de individuella resultaten. 

 

Vi tackar för din medverkan!! 

 

Nathalie Wiman  Helena Zachrisson  

 

 

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta oss via mejl eller telefon. 

 

 

 


