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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Genom regelbunden fysisk aktivitet i samband med graviditet kan en god 

allmänkondition vidmakthållas och flera graviditetsrelaterade komplikationer förebyggas. 

Barnmorskan i mödrahälsovården har en central roll under graviditeten och tidigare studier 

visar att barnmorskans stöd för hälsosamma levnadsvanor hos gravida är viktigt. Syfte: Att 

undersöka kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk aktivitet under 

graviditet. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats där tio kvinnor intervjuades 

med semistrukturerade intervjuer. Vid analysprocessen användes kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I analysen framkom ett tema, två subteman och sex kategorier. Temat var Önskan 

om en stadig hand i ryggen med subtemana, Grundad information och Ogrundad 

information. En stadig hand i ryggen illustreras av att den gravida kvinnan önskade ha 

barnmorskans hand i ryggen. Subtemat Grundad information föranleddes av att kvinnan 

kände sig sedd, att det fanns förtroende för barnmorskan och att kvinnan inhämtade 

information utanför mödrahälsovården. Ogrundad information uppstod om det fanns 

hinder för informationsöverföring, att kvinnan inte fick information och att kvinnans längtan 

efter trygghet inte tillgodosågs. Slutsats: Kvinnorna saknade ibland kvalificerad information 

om fysisk aktivitet från barnmorskan vilket skapade otrygghet. Personcentrerad och 

evidensbaserad information i en förtroendefull relation önskades av kvinnorna. Utbildning 

och ökad kunskap hos barnmorskor behövs för att tillgodose gravida kvinnors behov av 

information om fysisk aktivitet.  

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, levnadsvanor, mödrahälsovård, rådgivning 

 



 

ABSTRACT 

Through regular physical activity during pregnancy, a good general condition can be 

maintained and several pregnancy-related complications prevented. The midwife in the 

maternal health care system has a central role during pregnancy and previous studies show 

that the midwife's support for healthy living habits in pregnant women is important. Aim: To 

explore women’s experiences of midwifes information about physical activity during 

pregnancy. Method: A qualitative, semi-structured interview study with an inductive 

approach was used. Ten participants were interviewed and the material was interpreted with 

qualitative content analysis. Result: The analysis resulted in one theme, two subthemes and 

six categories; The theme, A wish of a steady hand in the back and the two sub-themes; 

Grounded information and Ungrounded information. A steady hand in the back illustrates 

that the pregnant woman wished to have the midwifes hand in her back. The sub-theme 

Grounded information occurred when the woman felt seen as a whole, when there was 

confidence in the midwife and when the woman supplemented the information through her 

own knowledge sources. The sub-theme Ungrounded information occurred when there were 

obstacles for information transfer, when the woman did not get information and when the 

woman´s longing for security not was met by the midwife. Conclusion: The women 

sometimes lacked qualified information on physical activity from the midwife which caused 

insecurity. Person-centered and evidence-based information in a trusting relationship is 

desired by the women. Education and increased knowledge of midwives are needed to meet 

women's need for information. 

Keywords: antenatal care, consulting, lifestyle, qualitative content analysis  
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1 INLEDNING 

Graviditet är inget sjukdomstillstånd utan en naturlig del av livet. Många kvinnor ägnar sig åt 

fysisk aktivitet under graviditet och riktlinjerna är mindre restriktiva än tidigare. Det finns 

fördelar såsom minskad förekomst av graviditetskomplikationer hos fysiskt aktiva gravida. 

Mot bakgrund av detta blir fysisk aktivitet en viktig del av arbetet för barnmorskor inom 

mödrahälsovården. Vi har båda intresse av fysisk aktivitet och friskvård. En av oss har 

genomgått två graviditeter med försök att upprätthålla egen fysisk aktivitet vilket upplevts 

utmanande. En av oss har även arbetat med träning för kvinnor under och efter graviditet. 

Detta sammantaget har gjort att vår uppfattning är att informationen från barnmorskor om 

fysisk aktivitet under graviditet är begränsad och uppfattas som otillräcklig av många 

kvinnor. En uppfattning hos oss är att det finns en vinning för gravida kvinnor om 

individanpassad och väl genomtänkt rådgivning kan ges. För att barnmorskors arbete med 

information om fysisk aktivitet under graviditet ska utvecklas finns behov att ta reda på hur 

kvinnors erfarenheter av informationen är idag. Förhoppningsvis kan vi bidra till att öka 

kunskapen om information om fysisk aktivitet under graviditet.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras fysisk aktivitet, levnadsvanor och psykisk hälsa kopplat till 

graviditet. Vidare presenteras barnmorskans uppdrag och roll i mödrahälsovården, 

kommunikation, evidensbaserad och personcentrerad vård, samt fysisk aktivitet under 

graviditet och barnmorskan som vägledare. 

2.1 Fysisk aktivitet 

Enligt World Health Organisation (2010) är fysisk inaktivitet den fjärde största orsaken till 

global dödlighet. Otillräcklig fysisk aktivitet ökar bland annat risken för förtidig död och 

kroniska sjukdomar, såsom typ-II diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och depression 

(Hallal et al., 2012; Socialstyrelsen, 2018; Swift et al., 2013). Gravida kvinnor 

rekommenderas samma fysiska aktivitetsnivå som befolkningen generellt. Fysisk aktivitet 

under graviditet kan motverka graviditetskomplikationer som högt blodtryck, 

graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning (Svenska Barnmorskeförbundet [SBF], 

2018a). 

Fysisk aktivitet definieras som rörelse som ger ökad energiförbrukning. Det inbegriper all typ 

av muskelaktivitet, som aktivitet i arbetet eller hemmet, cykling, fritidsaktiviteter såsom 
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friluftsliv, fysisk träning, idrott, motion, promenader, trädgårdsarbete (Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS], 2016). Träning definieras som en 

planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en 

eller flera delar av fysisk kondition, så som syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, 

muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning. Oftast 

innebär träning att byta om till träningskläder (Dasso, 2018; FYSS, 2016). Fortsättningsvis 

kommer begreppet fysisk aktivitet användas som samlingsnamn för både träning och fysisk 

aktivitet.  

Vanligaste träningsformerna är konditionsträning och styrketräning. Konditionsträning är 

detsamma som aerob träning där syftet är att bibehålla eller öka syreupptagningsförmågan 

hos hjärtat och musklerna. Intensiteten delas in i måttlig, hög eller mycket hög intensitet. 

Styrketräning är träning där syftet är att i första hand bibehålla eller förbättra muskelstyrka. 

Till exempel tränas musklerna för ökad kraft, uthållighet eller explosivitet, eller för att 

bibehålla eller öka muskelmassan (FYSS, 2016). 

Enligt rekommendationerna bör vuxna utöva minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på 

en måttlig intensitetsnivå eller 75 minuter per vecka på en hög intensitetsnivå (FYSS, 2016; 

Garber et al., 2011; Hallal et al., 2012; Haskell et al., 2007). Samma rekommendationer gäller 

för gravida kvinnor med normal graviditet (SBF, 2018a). Detta kan beskrivas som 30 

minuters fysisk aktivitet, fem dagar i veckan eller högintensiv fysisk aktivitet eller 

konditionsträning med ett minimum om 20 minuter tre dagar per vecka. För att möta dessa 

rekommendationer kan exempelvis träningen bestå av snabba promenader tre dagar i veckan 

och två 20 minuters joggingpass. Snabb promenad definieras som pulshöjande och krävande 

fysisk aktivitet där ett samtal gränsar till genomförbart (FYSS, 2016).  

2.2 Barnmorskans uppdrag 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (SBF, 2018b) ska barnmorskans 

arbete och professionella ansvar grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är barnmorskans kompetensområde, där 

barnmorskan bland annat har som uppgift att förmedla kunskaper om hälsofrämjande 

insatser. Detta innebär att identifiera och förebygga hälsorisker samt motivera till förändrade 

levnadsvanor vid behov. Barnmorskor tar självständigt hand om normala graviditeter och 

arbetet ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt där patienter ges omsorgsfull 

och sakkunnig hälso- och sjukvård. 

Kvinnans relation till barnmorskan kan påverka hur graviditeten kommer att upplevas. Det 

är viktigt att kvinnan känner förtroende för barnmorskan och att en god relation uppstår. 

Barnmorskans viktigaste verktyg är personligt och känslomässigt deltagande, samtidigt som 

barnmorskan ska ha tillit till sitt vetenskapliga och praktiska kunnande (Hunter, Berg, 

Lundgren, Ólafsdóttir & Kirkham, 2008). Genom att barnmorskan är närvarande, har ett 

respektfullt beteende och möter kvinnors behov främjas lugn och trygghet (Fakhr-Movahedi, 

Rahnavard, Salsali & Negarandeh, 2016). För att en god relation ska uppstå behöver 
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barnmorskan vara lyhörd och mottaglig för varje enskild kvinnas behov (Fakhr-Movahedi 

et.al., 2016; Hunter et al., 2008).  

2.2.1 Barnmorskans roll i mödrahälsovården 

I den svenska mödrahälsovården (MHV) har barnmorskan en central roll gällande 

förberedelse för föräldraskap och hälsovård i samband med graviditet (Svensk Förening för 

Obstetrik och Gynekologi [SFOG], 2016). Då MHV har en stor kontaktyta mot befolkningen 

är den strategiskt viktig ur ett folkhälsoperspektiv (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

Graviditetsregistret (2017) är 93 % av alla gravida kvinnor i Sverige inskrivna i MHV och 

enligt SFOG (2016) besöker så gott som alla gravida en barnmorskemottagning.   

MHV har i uppdrag att minska risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, 

förlossning och spädbarnstiden. Som arbetsverktyg har barnmorskan det medicinska 

basprogrammet som syftar till att identifiera och uppmärksamma eventuella komplikationer 

eller riskfaktorer som kan leda till problem under graviditeten. Vid inskrivning på MHV gör 

barnmorskan en bedömning av den gravida kvinnans anamnes gällande obstetriska, 

medicinska och psykiatriska aspekter samt hereditet, social situation och levnadsvanor 

(SFOG, 2016). 

Den professionella kompetens och samverkan med andra hälsoprofessioner som finns på 

MHV är också viktiga faktorer i folkhälsoarbetet (Socialstyrelsen, 2009). Barnmorskans 

arbete omfattar därmed även folkhälsoarbete, som till exempel råd om levnadsvanor (SFOG, 

2016).  

2.3 Kommunikation och evidensbaserad vård 

Kommunikation innebär överföring av information och är av stor vikt inom vården. 

Kommunikation sker bland annat för att tillfredsställa personliga behov och nå ett 

ömsesidigt utbyte. Genom kommunikation skapas förbindelser och för att ett vårdmöte ska 

bli effektivt behöver vårdtagare och vårdgivare förstå varandra (Fossum, 2013). Samtal, 

dialog eller tankeutbyte är definitionen av kommunikation. Att kommunicera professionellt i 

ett möte med en gravid kvinna är inte detsamma, som den kommunikation som används vid 

vardagliga mellanmänskliga kontakter. Kommunikation som är omvårdnadsorienterad har 

som syfte att stödja, vara hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och återställa hälsa och 

lindra lidande (Eide och Eide, 2009). Den vård som barnmorskan bedriver kan beskrivas 

som att främja patientens självbild vilket kan göras genom att använda kommunikation som 

ett verktyg för att skapa trygghet (SBF, 2018b). 

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar med snabba flöden av information och 

vetenskap, för både sjukvårdspersonal och patienter. Den snabba forskningsproduktionen 

som råder idag kan göra det svårt för hälso- och sjukvårdpersonal att hålla sig uppdaterad. 

För att vården ska vara evidensbaserad behöver den mängd vetenskap och information som 

skapas hanteras och systematiskt tillämpas. Evidensbaserad omvårdnad kan ses som en 

arbetsprocess och ett förhållningssätt. Arbetsprocessen innebär att systematiskt 



4 

sammanställa, värdera och tillämpa forskningsresultat och beror på den enskilde vårdarens 

vilja och attityd att använda evidens. Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär viljan att 

tillämpa vetenskapliga bevis som underlag för beslut (Willman, 2010).  

En ytterligare utmaning i kommunikationsmönster som möter hälso- och sjukvårdpersonal 

är att vem som helst kan producera information. Internet blir således en mycket viktig 

informationskanal (SFOG, 2016). En amerikansk studie visar att 94 % av alla gravida 

använder internet för att söka information relaterad till graviditeten (Huberty, Dinkel, Beets, 

& Coleman, 2013) och en australiensisk studie beskriver att nästan alla gravida kvinnor 

kommer att söka hälsoinformation på internet (Sayakhot & Carolan-Olah, 2016). Vanligen 

handlar det om att kvinnor vill komplettera den information de fått av barnmorskan. I 

princip alla kvinnor som söker information gör det på stora sökmotorer och 51 % av dessa 

litade på upphittad informationen (Huberty et al., 2013). Många individer kan dock inte 

värdera pålitligheten av den informationen. Detta ökar kraven på hälso- och 

sjukvårdpersonal att ta del av informationsflödet som finns för att kunna ge patienter 

relevanta svar och hänvisa dem till säkra källor (Huberty, et al., 2013; SFOG 2016). Det 

behövs således en ny syn på hur budskap och information ska förmedlas (SFOG, 2016).  

2.4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad omvårdnad beskrivs av Edvardsson (2010) som omvårdnad från en 

humanistisk värdegrund. Den sätter personen i centrum, har gynnsamma hälsoeffekter och 

bör tillämpas brett inom omvårdnad och närliggande discipliner. För kvaliteten i den 

personcentrerade vården är relationen mellan vårdare och vårdtagare betydelsefull och 

personens individualitet ska respekteras. Personens styrkor och förmågor ska identifieras och 

understödjas och ges förutsättningar för personen att ta egna beslut rörande hälsa 

(Edvardsson, 2010). Genom att tillämpa personcentrerad kommunikation stöds personens 

styrkor och behov. Bekräftelse och respekt för den enskilda individens personlighet är av vikt, 

liksom uppmuntran till delaktighet (Fossum, 2013b).  

Kvinnocentrerad vård är ett centralt begrepp inom mödra- och förlossningsvård. Enligt en 

nederländsk studie från 2018 beskrivs det att kvinnocentrerad vård fokuserar lika mycket på 

kvinnans individuella erfarenheter, kvinnans hanterbarhet av graviditet och födsel samt på 

kvinnans och fostrets hälsa och välmående. Positiva upplevelser av vården värdesätts 

(Fontein-Kuipers, Groot & van Staa, 2018).  

Då Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor (2018) uttrycker att kvalificerade samtal om levnadsvanor inom MHV bör vara 

personcentrerade kommer det begreppet att användas fortsättningsvis i detta 

examensarbete.  
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2.5 Levnadsvanor och graviditet 

I en sammanställning över riskfaktorer som i störst utsträckning bidrar till folkhälsosjukdom 

presenteras ohälsosamma matvanor, högt body massindex (BMI), rökning och fysisk 

inaktivitet (SFOG, 2016). Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) är risken att få 

graviditetsdiabetes 1 – 3 % hos normalviktiga kvinnor och 17 % hos kvinnor med övervikt 

eller fetma. Även kraftig viktuppgång under graviditeten ökar risken för att utveckla 

graviditetsdiabetes. Kraftig viktuppgång ökar också risken för havandeskapsförgiftning och 

förlossningskomplikationer. Ohälsosamma levnadsvanor hos gravida kvinnor innebär 

således ökade risker för både kvinnan och fostret (Socialstyrelsen, 2018). 

En svensk studie visade att många gravida kvinnor vill bli mer fysiskt aktiva och ha 

hälsosammare levnadsvanor under graviditeten, för egen och barnets skull (Ekelin, 

Langeland Iversen, Grönbäck Backhausen & Hegaard, 2018). I en annan svensk studie där 

blivande föräldrar skattade hälsan, visade det sig att majoriteten av kvinnor och män 

skattade sin hälsa som god, mycket god eller utmärkt, trots att majoriteten av deltagarna inte 

följde de nationella riktlinjerna gällande hälsosam kost eller fysisk aktivitet (Eurenius, 

Lindkvist, Sundkvist, Ivarsson & Mogren, 2011). 

En svensk studie beskriver att en generell uppfattning hos barnmorskor är att fysisk aktivitet 

inte prioriteras av gravida kvinnor på grund av fysiska besvär som trötthet, ryggsmärta och 

bäckensmärta. Vidare beskrivs erfarenheter som att gravida kvinnor kan vara rädda att 

misslyckas och inte uppnå sina mål med den fysiska aktiviteten. Ytterligare erfarenheter är 

att barnmorskorna uppfattar bristande kunskaper hos kvinnor om hur fysisk aktivitet kan 

utföras och att det finns en uppfattning hos kvinnor att graviditeten är en tid för att varva ner 

och inte för fysisk ansträngning (Lindqvist, Mogren, Eurenius, Edvardsson & Persson 2014).  

2.5.1 Psykisk hälsa i samband med graviditet 

Graviditeten kan ses som en tid för mognad och utveckling för den blivande mamman och 

eventuella partnern. Graviditetsperioden kan möjliggöra förändring och utveckling av den 

egna personen och relationer till andra (SFOG, 2016). Tidigare erfarenheter och aktuell 

livssituation påverkar hur kvinnan hanterar graviditetsperioden. Det är vanligt att gravida 

kvinnor upplever oro. Långvarig depression, svår ångest och stress är tillstånd som har kända 

negativa effekter för graviditetsutfallet, samt barnets hälsa och utveckling (American College 

of Obstetricians and Gynecologists, [ACOG], 2015). 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009 står det skrivet att 8 - 10 % av alla gravida 

drabbas av depression och att det framförallt är relaterat till psykologiska och sociala 

förhållanden i kvinnans liv. Internationella och nationella studier visar liknande resultat med 

siffror mellan 9 % och 16 % av alla gravida drabbas av depressiva symptom (Gavin et al., 

2005; Le Strat, Dubertret, & Le Foll, 2011; Woody, Ferrari, Siskind, Whiteford, & Harris, 

2017) och risken för kvinnor med tidigare depression att få ett depressivt skov under 

graviditeten är upp till 43 % enligt en studie (Cohen et al., 2006). Enligt Socialstyrelsens 

rapport från 2009 är de depressiva symptomen framförallt relaterade till psykologiska och 

sociala faktorer i kvinnans liv. Betydelsen av kvinnans allmänna hälsotillstånd är viktig att ta 
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hänsyn till då även fostret kan påverkas. Symtom av depression bör beaktas när det gäller 

kvinnans generella hälsa under graviditet (Eurenius et al., 2011). Depressiva symtom under 

graviditet har setts minska hos kvinnor som varit fysiskt aktiva (Robledo-Colonia, Sandoval-

Restrepo, Mosquera-Valderrama, Escobar- Hurtado & Ramíres-Véles, 2012).   

2.6 Fysisk aktivitet under graviditet 

En hälsosam livsstil innebär bland annat att vara fysiskt aktiv, detta gäller alla människor, 

även gravida kvinnor. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar och vidmakthåller en god 

allmän kondition i samband med graviditeten (Josefsson, Haakstad & Bö, 2016; Mottola et 

al., 2018; SBF, 2018a). Allmänna och evidensbaserade rekommendationer i Kanada, Sverige 

och USA säger att kvinnor med normal graviditet bör uppmuntras att både konditionsträna 

och styrketräna före, under och efter graviditet. Liksom utifrån allmänna rekommendationer 

förordas gravida 150 minuters aktivitet på måttlig intensitetsnivå varje vecka. Dett2019a för 

att erhålla hälsofördelar och minskning av graviditetskomplikationer som kommer av fysiska 

aktivitet. Aktiviteten ska spridas på flera av veckans dagar (ACOG, 2015; Josefsson et al., 

2016; Mottola et al, 2018). Enligt kanadensiska rekommendationer för år 2019 bör gravida 

kvinnor uppmuntras att vara aktiva varje dag (Mottola et al., 2018). Valet av aktivitet ska 

anpassas till kvinnans tillstånd (Mottola et al., 2018; Socialstyrelsen, 2018). Variation av 

aktiviteter för både kondition och styrka rekommenderas för att nå fler fördelar, så även yoga 

eller lätt stretching (Mottola et al., 2018). Fysisk aktivitet tillsammans med interventioner 

som rör livsstilen kan både förebygga och behandla vissa graviditetskomplikationer 

(Josefsson et al., 2016; Mottola, 2018; SBF, 2018a). 

2.6.1 Riktlinjer för fysisk aktivitet under graviditet 

Riktlinjer om fysisk aktivitet under graviditet har varierat, och synen på träning har varit 

restriktiv på vad och hur gravida kan träna (Lindqvist, Fröberg & Pihronen, 2007). Dessutom 

förekommer missuppfattningar när det gäller fysisk aktivitet i samband med graviditet. 

Några faktorer som bidrar till lågt utövande av fysisk aktivitet är missuppfattningen att fysisk 

aktivitet skulle öka risken för missfall, för tidig förlossning eller leda till dålig tillväxt hos 

fostret. En missuppfattning som funnits hos både allmänhet och vårdpersonal inom 

obstetrik. Attityder till fysisk aktivitet handlar ofta om säkerhet (ACOG, 2015; Mottola et al., 

2018).  

Enligt amerikanska och kanadensiska riktlinjer har fysisk aktivitet under graviditet inte 

påverkat graviditeter negativt, under förutsättningen att det är en normal graviditet (Gavard 

& Artal, 2008; Mottola et al., 2018). Restriktionerna för fysisk aktivitet under graviditet har 

minskat i takt med ökad kunskap i ämnet. Till exempel har fysisk träning med högre 

intensitet och ökad kroppstemperatur inte visat sig innebära risker för graviditeten eller 

fostrets utveckling (SFOG, 2016). De senaste kanadensiska rekommendationerna säger att 

mer fysisk aktivitet är förenad med fler fördelar. Dessa rekommendationer säger också att 

fysisk aktivitet inte är förknippat med komplikationer som missfall, för tidig födsel eller 
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vattenavgång, förlossningskomplikationer eller komplikationer för fostret eller det nyfödda 

barnet (Mottola et al., 2018).  

Enligt rekommendationer bör fysisk aktivitet avbrytas om nytillkomna symtom upplevs. 

Kvinnan bör kontakta MHV om symtom som yrsel, svimningskänsla, bröstsmärta, 

smärtsamma sammandragningar eller vaginal blödning förekommer under fysisk aktivitet. 

Aktiviteter som gravida kvinnor bör undvika är dykning, höghöjdsträning eller träning i 

extrem värme i hög luftfuktighet samt fysisk aktivitet där det finns risk för fall eller trauma 

mot magen (Josefsson et al., 2016; Mottola et al., 2018). Generellt överväger dock fördelarna 

gällande fysisk aktivitet under graviditet, och därför rekommenderas friska kvinnor att träna 

på samma intensitetsnivå som innan graviditet (Mottola et al., 2018; Lindqvist, Fröberg & 

Pihronen, 2007). 

2.6.2 Effekter av fysisk aktivitet under graviditet  

Regelbunden fysisk aktivitet under graviditeten medför generellt många hälsovinster i form 

av förbättrad eller bibehållen god fysisk status. Dessutom bidrar fysisk aktivitet till att 

normalisera viktuppgången samt ökar det psykiska välmående (ACOG, 2015; Mottola et al., 

2018). De viktigaste fysiologiska fördelarna med fysisk aktivitet i samband med graviditet är, 

minskad risk för graviditetsdiabetes, högt blodtryck, kraftig viktuppgång och 

havandeskapsförgiftning (Josefsson et al., 2016; Mottola et al., 2018; SBF, 2018a). En 

amerikansk studie visar att gravida kvinnor som varit fysiskt aktiva under de 20 första 

veckorna av graviditeten reducerar risken för havandeskapsförgiftning med 95 % jämfört 

med de kvinnor som är fysiskt inaktiva. Dessutom visar samma studie att intensiv fysisk 

aktivitet skyddar kvinnor med ett BMI över 25 mot graviditetsdiabetes (Gavard & Artal, 

2008). De kanadensiska rekommendationerna beskriver att kvinnor som är fysisk inaktiva 

redan från den första trimestern ökar risken för komplikationer som graviditetsdiabetes, 

havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, hög viktuppgång och depression (Mottola et al., 

2018).  

Andra fördelar med fysisk aktivet är minskad trötthet och upplevelsen av att fysisk aktivitet 

underlättar förlossningen (Cioffi et al., 2010; Edvardsson et al., 2011; Hegaar et al., 2010). 

Sammantaget beskriver flera studier att kvinnor som är fysiskt aktiva känner sig i bättre form 

både fysiskt och psykiskt och även risken för depressiva besvär i samband med graviditet och 

postpartum är lägre hos kvinnor som tränar (Currie et al., 2013; Montoya, Orozco, Aguilar de 

Plata, Mosquera Esudero & Ramíres-Véles, 2010).  

Enligt ACOG (2015) upplever 60 % av alla gravida kvinnor ryggsmärta. Vid ökad viktuppgång 

och förändrad tyngdpunkt får många gravida kvinnor en mer framträdande svank som 

resulterar i en ökad viktförskjutning över leder och ryggrad. Detta kan resultera i lågt 

sittande ryggsmärta. Genom att stärka de inre magmusklerna och ryggmuskulaturen kan 

dessa symtom minimeras (ACOG, 2015). I Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009 står 

det skrivet att nästan hälften av alla gravida som drabbats av graviditetsrelaterade problem, 

som lett till sjukskrivning under den sista delen av graviditeten, vanligtvis berodde på 

ryggproblem. 
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Kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditeten upplever högre grad av tillfredsställelse och 

bättre allmänhälsa, de rapporterar dessutom lägre förekomst av smärta, mindre stress och 

lägre viktuppgång (Currie et al., 2013; Montoya, Orozco, Aguilar de Plata, Mosquera Esudero 

& Ramíres-Véles, 2010). Dessutom erfar kvinnor som fortsätter att träna under graviditeten 

träning som positivt, de känner sig energifyllda och välmående, både fysiskt och psykiskt. 

Vidare beskrivs att kvinnor som varit fysiskt aktiva både innan och under sin graviditet 

bestämde sig tidigt i graviditeten att de skulle fortsätta vara aktiva. Träningen beskrivs som 

en viktig del för välmående och välbefinnande som de inte är beredda att ge upp (Hegaard, 

Kjaergaard, Persson & Dykes, 2010). 

Kvinnor som är vana att vara fysiskt aktiva innan graviditeten kan däremot känna känslor av 

misslyckande när de inte kan upprätthålla träningen (Lindqvist, Persson & Mogren, 2017). I 

en amerikansk studie undersöktes gravida kvinnors erfarenheter kring fysisk aktivitet under 

graviditet, 78 % av kvinnorna tycker att gravida kvinnor kan fortsätta träna under 

graviditeten (Evenson & Bradley, 2010). Många kvinnor anser även att regelbunden, lätt 

fysisk aktivitet är bättre än oregelbunden kraftfull träning (Edvardsson et al., 2011). Trots 

detta är endast 15 % av kvinnorna regelbundet fysiskt aktiva varje vecka enlig 

rekommenderad nivå under sin graviditet (Downs, Chasen-Taber, Evenson, Lieferman & 

Yeo, 2012; Mottola et al., 2018). Även om barnmorskor och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal uppmuntrar gravida kvinnor till att bibehålla eller öka sin fysiska aktivitet 

tenderar gravida kvinnor att bli mer inaktiva (Lindqvist et al., 2016). 

En svensk studie beskriver att gravida kvinnor är positivt inställda till fysisk aktivitet, men 

har ibland svårt att utöva fysisk aktivitet under graviditeten, framförallt om de inte får stöd 

och råd från barnmorskan (Ekelin et al., 2018). Då fysisk aktivitet även kan beskrivas som ett 

komplext beteende, där flera faktorer påverkar motivation och förmåga att utöva träning eller 

vardagsmotion (Pettee Gabriel, Morrow, & Woolsey, 2012), är det viktigt att barnmorskan 

har förståelse och kunskap om de hinder gällande fysisk aktivitet som kvinnan kan uppleva i 

samband med sin graviditet. 

2.7 Barnmorskan som vägledare 

Enligt Socialstyrelsen (2018) har MHV goda möjligheter att stödja beteendeförändringar hos 

gravida med ohälsosamma levnadsvanor. Kvalificerade rådgivande samtal om levnadsvanor 

ska erbjudas alla gravida med otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Samtalen ska vara personcentrerade och syfta till att stödja beteendeförändring. För att 

genomföra kvalificerade samtal behöver barnmorskorna ha fördjupad kunskap i ämnet fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2018). Enligt ACOG (2015) är graviditet en optimal period för 

livsstilsförändringar då hälsokontroller av kvinnan och fostret sker regelbundet, vilken 

förhoppningsvis skapar en ökad inre motivation hos den gravida kvinnan.  

En svensk studie visar att gravida kvinnor med ohälsosamma levnadsvanor har lättare att 

förändra levnadsvanorna om dessa kan påverka fostrets hälsa (Edvardsson et al., 2011). Om 

barnmorskan inte ger stöd och uppmuntran till att förändra levnadsvanor kan kvinnan känna 

att motivationen brister (Lindqvist et al., 2017). Samma studie visar också att informationen 
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om fysisk aktivitet upplevs som omodern och saknar fördelar med fysisk aktivet. Ytterligare 

en annan svensk studie beskriver att rådgivningen kan uppfattas som förenklad, 

standardiserad och ibland anklagande hos de kvinnor och partners som redan har en 

hälsosam livsstil (Edvardsson et al., 2011). Dessutom beskrivs att kvinnan kan uppfatta 

barnmorskor som okunniga i ämnet fysisk aktivitet när konkreta rekommendationer uteblir 

(Stengel, Kraschnewski, Hwang, Kjerulff, & Chuang, 2012).   

I en amerikansk studie angående information om viktuppgång och fysisk aktivitet 

framkommer att gravida kvinnor med övervikt eller fetma aldrig diskuterat konsekvenser av 

för stor viktuppgång med barnmorskan (Stengel et al., 2012). Dessutom visar en svensk 

studie att kvinnor ibland upplever missvisande rådgivning angående fysisk aktivitet från sin 

barnmorska (Hegaard et al., 2010). De råd barnmorskan ger stämmer inte överens med det 

kvinnorna hört från andra eller själva funnit kunskap om, exempelvis på Internet. Även om 

barnmorskor är positivt inställda och uppmuntrar till fysisk aktivitet saknar kvinnor ibland 

en mer djupgående information kring varför och hur de ska träna (Lindqvist et al., 2017).  

2.8 Teoretisk referensram 

Den teoretiska modellen av Jean Ball The deckchair theory, som författarna översatt till 

Däckstolsmodellen, behandlar moderskapets emotionella välmående. Graviditeten är 

tillsammans med den närmaste tiden efter graviditeten en tid att etablera en ny roll. Balls 

teoretiska modell bekräftar hypotesen att kvinnornas emotionella svar på förändringarna vid 

födseln påverkas av kvinnans personlighet, det eventuella stödet från den närmaste 

omgivningen och stödet givet av vården, innan, under och efter födseln (Bryar & Sinclair, 

2011). 

I Däckstolsmodellen som illustreras av en däckstol (Figur 1) förklarar Ball förhållandet 

mellan ovan beskrivna förutsättningar. Basen på stolens botten bildas av stödet som byggs 

från barnmorskan. Basen står på en grund som beskrivs som samhällets rådande attityd och 

syn på familjer. Ramen till stolens sits skildras som kvinnans personlighet, tidigare 

livserfarenheter och eventuella kriser. Det centrala benet som håller uppe ramen till sitsen, 

skildras av stödet som kvinnan får från familj och vänner. Stolens säte illustreras av ett 

uppspänt tyg i ramen oh beskrivs som kvinnans välbefinnande. Välbefinnandet är beroende 

av en välfungerande sammansättning av alla delar i stolen. Om stolen inte står på stadig bas 

kommer den att ramla, om den inte är tillräckligt uppspänd kommer den att kollapsa under 

kvinnan och om den är för hårt uppspänd kommer kvinnan att sitta obekvämt (Bryar & 

Sinclair, 2011).  

Enligt Ball bör all mödrahälsovård syfta till att möjliggöra för kvinnan att lyckosamt bli 

mamma. För en god process mot moderskap bör förutom de fysiologiska förändringarna 

även psykologiska och emotionella förändringar uppmärksammas av barnmorskan (Bryar & 

Sinclair, 2011). 
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Figur 1 Bild inspirerad av Bryar & Sinclair (2011). 

2.9 Problemformulering 

Friska gravida kvinnor rekommenderas att vara fysiskt aktiva som en del av en hälsosam 

livsstil. Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla vissa graviditetskomplikationer. 

Samtidigt som fördelarna av fysisk aktivitet under graviditet är betydande är långt i från alla 

gravida kvinnor regelbundet aktiva enligt rekommendationerna. På MHV ansvarar 

barnmorskor för kvinnor med normala graviditeter. Arbetet ska präglas av ett holistiskt 

förhållningssätt där barnmorskans roll och relationen till kvinnan är viktig. Enligt 

Däckstolsmodellen är den gravida kvinnans välbefinnande beroende av en fungerande 

sammansättning av flera förutsättningar där barnmorskan kan beskrivas som botten på 

däckstolen. Det är viktigt att barnmorskor har kunskap om fysisk aktivitet och förståelse för 

den enskilda kvinnans behov så att personcentrerad rådgivning kan ges. Tidigare forskning 

visar att gravida kvinnor generellt är positiva till fysisk aktivitet under graviditet men 

upplever ibland bristande rådgivning. Om barnmorskan brister i sin roll som vägledare när 

det gäller fysisk aktivitet kan en osäkerhet och oro hos kvinnan uppstå. Det saknas kunskap 

om kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk aktivitet. Genom att 

undersöka detta kan resultatet förhoppningsvis bidra till att kvinnors behov av information 

om fysisk aktivitet kan mötas av barnmorskor. 
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3 SYFTE 

Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk 

aktivitet under graviditet. 

4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs vald design, urval och datainsamlingsmetod, dataanalys samt 

etiska överväganden.  

4.1 Design  

Metoden som valdes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utifrån Graneheim 

och Lundman (2004) och Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Enligt Polit och Beck 

(2008) är kvalitativ metod subjektiv och berättande samt betonar förståelsen av människans 

levda erfarenhet. Då syftet var att studera levda erfarenheter lämpade sig kvalitativ metod 

väl. Kvalitativ innehållsanalys används för att textnära identifiera skillnader och likheter i 

innehållet. Med en induktiv ansats menas att texten analyseras förutsättningslöst och baseras 

på upplevelserna som människorna berättar om (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

4.2 Urval och datainsamling 

Resultatet inhämtades utifrån tio semistrukturerade intervjuer. Vid intervjuer som 

datainsamlingsmetod finns möjlighet att förstå fenomen, situationer och händelser genom 

inhämtade beskrivningar. I semistrukturerade intervjuer formuleras frågor med en viss 

struktur som nödvändigtvis inte behöver följas, utan intervjuaren har möjlighet att anpassa 

sig efter vad som kommer upp under intervjun (Danielson, 2017). En frågeguide (Bilaga A) 

upprättades innan intervjuerna utifrån syftet. 

Inklusionskriterier var förstföderskor som fött barn under 2018, där graviditeten klassats 

som riskfri enligt MHV:s medicinska basprogram (SFOG, 2016). Kriterierna baserades på att 

kvinnorna nyligen genomgått en första graviditet för att minska recall bias. Bias kan 

definieras som fel när data insamlas eller mäts. När deltagare ska minnas tidigare händelser 

kan minnesfel uppstå, det vill säga recall bias, vilket kan minskas genom att begränsa tiden 

mellan undersökt händelse och återgivningstillfället (Althubaiti, 2016). 

Deltagare rekryterades genom ett informativt inlägg på författarnas privata Facebook och 

Instagram-konton den 25:e oktober 2018. På Facebook delades inlägget vidare totalt 15 

gånger, vilket genererade svar från 26 kvinnor. På Instagram fick författarna svar från sex 
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respektive tre kvinnor vardera. Två välkända aktörer inom mammaträning delade inlägget på 

Instagram vilket resulterade i att ytterligare 29 kvinnor svarade. Totalt inhämtades 64 svar 

varav 34 meddelades exkludering direkt på grund inklusionskriterierna. Av samtliga 

exkluderade var 18 flerföderskor, fyra kvinnor hade genomgått riskgraviditeter och 12 

kvinnor hade fött barn utanför angivna tidsramen.  

Efter detta fanns 30 kvinnor som möjliga deltagare varav ytterligare urval gjordes, denna 

gång utifrån ett bekvämlighetsurval. Kvarvarande 19 kvinnor som fanns geografiskt närmast 

författarna, kontaktades med förfrågan om delta i en intervju. Efter det återkom tio kvinnor 

med besked om önskemål att delta. 

Intervjuerna genomfördes under andra halvan av november 2018 i Stockholms och 

Sörmlands län. Två pilotintervjuer genomfördes, varav författarna genomförde en var. Efter 

pilotintervjuerna diskuterades frågeguiden men inga revideringar gjordes, varpå intervjuerna 

inkluderades i slutmaterialet. Sammanlagt genomfördes tio enskilda intervjuer, där 

författarna delade upp antalet intervjuer lika. Deltagarna fick själva bestämma plats, en 

deltagare ville ses på känd träningsanläggning och övriga deltagare valde respektive hem. 

Varje intervju bandades med hjälp av diktafon och pågick mellan 14–39 minuter. För att 

försäkra sig om att ingen data gick förlorad användes även mobiltelefon som 

inspelningsmaterial under intervjuerna. När diktafonens inspelningar kvalitetssäkrats 

raderades inspelningarna i mobiltelefonerna. 

Enligt Polit och Beck (2008) är ordagranna transkriptioner ett viktigt steg i förberedelsen av 

dataanalysen och för säkerställande att texten är exakt. Helhetsbilden som inspelade 

intervjuer ger främjar dataanalysen och stärker giltigheten (Polit och Beck, 2008). 

Transkriberingen gjordes av den författare som utfört den enskilda intervjun, vilket är till 

fördel då det sker en upprepning av intervjusituationen. Färdiga intervjuer transkriberades 

ordagrant, inklusive avbrott, suckar och känslouttryck (Danielsson, 2017). Vid start av varje 

transkribering numrerades kvinnorna kronologiskt som intervjuperson ett till tio. 

4.3 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) och Graneheim et al., 

(2017) användes för att bearbeta materialet. En manifest innehållsanalys gjordes 

inledningsvis vilket innebar en textnära analys av vad kvinnorna säger. Transkriberade 

intervjuer lästes igenom i sin helhet flera gånger för en generell uppfattning om innehållet. 

Därefter påbörjades analysen genom identifikation av meningsbärande enheter. En 

meningsbärande enhet utgörs av en sammansättning av ord eller stycken med samma 

centrala innehåll som svarar på syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att få fram kärnan i materialet. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver kondensering som en förkortning av text där det centrala 

innehållet bevaras och inget väsentligt försvinner.  

Vidare kodades de kondenserade meningsenheterna med koder som beskrev innehållet i 

texten kortfattat. En kod är en typ av etikett på meningsenheten och är en abstraktion som 
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lyfter innehållet till en högre logisk nivå. Kodernas giltighet kontrollerades flera gånger mot 

meningsenheterna och den kondenserade texten (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). 

Meningsbärande enheter, kondenseringar och koder skrevs i en tabell på datorn. Tabellerna 

skrevs sedan ut i pappersform och varje rad klipptes ut i sammanhängande remsor. Alla 

remsor hade då text med en meningsbärande enhet, kondensering och kod märkta med 

intervjupersonernas nummer från ett till tio.  

Vid nästa steg i analysprocessen sorterades koder med liknande innehåll för att skapa 

kategorier. Innehållet i koderna kategoriseras på en beskrivande, manifest nivå och svarar på 

frågan vad. Kategorier ska ha en låg grad av tolkning men kan ha en viss abstraktionsnivå 

(Graneheim et al., 2017). Under arbetet med att hitta kategorier och passande benämningar 

på kategorierna fanns hela tiden en rörelse mellan kondenserade meningsenheter och 

kontext samt koder. Strävan var att skapa textnära kategorier som beskrev det kvinnorna 

sagt. Exempel på analysarbetet visas i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysarbetet.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Ni ska inte träna så mycket, då hade 

jag kanske… men hon sa det på ett så 

väldigt ödmjukt sätt o sa också att det 

viktigaste är att du mår bra och sa 

också att det är viktigt att jag fortsatte 

röra på mig. 

Hon var ödmjuk och 

sa ”det viktigaste är 

att du mår bra… det 

är viktigt att jag 

fortsatte röra på mig” 

Kvinnans 

mående 

viktigast 

 

 

 

 

 

Att känna sig sedd 

Ja, hon frågade nog varje träff faktiskt 

om det fortfarande funkade bra med 

mitt jobb. Så att det var inte som att 

hon frågade sådär löptränar du 

fortfarande… hon ville säkerställa att 

jag inte behövde pressa mig i min 

arbetssituation mer än vad min kropp 

klarade av. 

Hon frågade mig 

varje gång vi sågs för 

att vara säker på att 

jag inte pressade mig 

för hårt. 

Säkerställa 

kvinnans 

mående 

Hon svarade ju på det som sagt som 

jag frågade, såklart, hur det skulle 

påverka och tyckte att hon var ganska 

tydlig med att känna efter. Alltså om 

jag tycker att det känns bra så gör det. 

För det är bra också för min mentala 

hälsa att få, nej men rida ut i skogen 

liksom, och den biten också, inte bara, 

som sagt va instängd. 

Hon svarade på mina 

frågor och var tydlig 

med att jag skulle 

känna efter och att 

det är bra för min 

mentala hälsa. Att 

inte vara instängd 

Helhetshälsa 
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Under kategoriseringen började ett tema att utkristallisera sig ur texterna. Ett tema 

sammanbinder det latenta budskapet i kategorierna och kan ses som den röda tråden som 

bringar mening till erfarenheterna som beskrivs (Graneheim et al., 2017). Enligt Graneheim 

et al, (2017) kan teman delas in i flera subteman och i detta examensarbete skapades två 

subteman utifrån temat och kategorierna.   

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska all forskning som berör människor ha omsorg om 

individen i centrum. Individens bästa ska gå före både samhällets och vetenskapens 

intressen. Forskningsetik har som syfte att värna om människors integritet, 

självbestämmande och lika värde (Polit & Beck, 2008). Etikprövningslagen (SFS 2003:460) 

har som syfte att värna om varje enskild människa samt beakta att människovärdet 

respekteras vid all forskning. Ovannämnda etiska aspekter har genomsyrat hela 

examensarbetet och författarnas förhållningssätt gentemot kvinnorna. I enlighet med 

riktlinjer för vetenskaplig skrivande (Mälardalens Högskola, 2016) lyder examensarbete på 

avancerad nivå ej under Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) varpå ansökan om etikprövning ej genomförts.  

Genom att ta del av Vetenskapsrådets (2018) principer gällande forskningsfusk har avstånd 

tagits och säkrat examensarbetet från oredlighet. Oredlighet avser att förfalska, fabricera 

data, plagiera, förvränga eller stjäla datamaterial eller resultat. Utifrån ovannämnda aspekter 

fanns för avsikt att presentera ärliga resultat, tydliga referenser samt säkerställda 

språköversättningar.  

För att stärka trovärdigheten har författarna under hela arbetets gång diskuterat och 

reflekterat den egna förförståelsen utifrån studiens syfte. Med förförståelse menas teoretiska 

kunskap, tidigare erfarenhet och eventuella förutfattade meningar. Resultatets trovärdighet 

inkluderar bland annat hur förförståelse kan komma att präglat analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

Examensarbetet utgick ifrån forskningskraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet utifrån de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2018). Samtliga deltagare 

fick ett informationsbrev (Bilaga B) via sin mail innan intervjun bokades in. Vid 

intervjutillfället gav författaren muntlig information och deltagarens roll och rättigheter. De 

fick förklarat att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta deltagandet 

utan att förklara varför. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) inhämtades 

försäkran om att deltagaren fått informationen genom en underskrift av informerat samtycke 

(Bilaga C). Detta stämmer väl överens med Vetenskapsrådet (2018) angående 

informationskrav och samtyckeskrav, där deltagaren ska informeras om forskningens syfte 

och vilka förutsättningar som gäller för deras deltagande.  

Enligt Vetenskapsrådets (2018) konfidentialitetskrav ska enskilda människor ej kunna 

identifieras av utomstående. Personuppgifter förvarades på ett sådant sätt att endast 
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författarna hade tillgång till detta. Transkriberade data avidentifierades och kodades internt 

för att skilja intervjuerna åt. Ljudfiler, transkriberad text, mailkonversationer och 

personuppgifter har förvarats i författarnas lösenordskyddade datorer. De ljudinspelningar 

som gjorts på mobiltelefonen raderades direkt efter att det vidimerats att diktafonens 

ljudinspelning höll god kvalitet. Nyttjandekravet rör vilka som har rätt att använda 

insamlade data och beskriver bland annat begränsningar gällande kommersiellt användande 

(Vetenskapsrådet, 2018). De personer som kommer att ha tillgång till insamlade data är 

författarna, handledare, opponenter, seminarieledare samt examinator. I intervjuerna 

framkom böcker, appar, personliga tränare, träningsanläggningar och aktörer på 

träningsmarknaden, vilka utelämnades i resultatet. 

5  RESULTAT  

Tio kvinnor deltog i intervjuer och åldern var mellan 27 – 39 år. Alla levde i parrelation. Nio 

av kvinnorna hade eftergymnasial utbildning och samtliga hade anställning. Nio av 

kvinnorna arbetade under graviditeten.  

Genom analysprocessen har sex kategorier och ett tema med två subteman funnits utifrån 

studiens syfte att undersöka kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk 

aktivitet under graviditet, vilket framgår i tabell 2. 

I resultatet har citat använts löpande för att beskriva kvinnornas erfarenheter. 

Tabell 2. Tema, subteman och kategorier. 

Tema Subteman Kategorier 

 

 

 

Önskan om en stadig hand i ryggen 

 

Grundad 

information 

Att känna sig sedd 

Att känna förtroende 

Att inhämta information utanför MHV 

 

Ogrundad 

information 

Hinder för informationsöverföring 

Att inte få information 

Att längta efter trygghet 
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Kvinnorna beskrev erfarenheter av barnmorskors råd om fysisk aktivitet under graviditet och 

vad som påverkade den. Det som framträdde ur analysen var en Önskan om en stadig hand i 

ryggen, vilket är temat. Temat är en abstraktion och illustreras av att handen hjälper 

kvinnorna att finna riktning, håller kvinnorna upprätta när det upplevs ostadigt och kan 

också hjälpa kvinnorna att föras framåt. 

5.1 Grundad information 

För att känslan av handen i ryggen ska infinna sig behövs Grundad information som utgör 

ett av de två subteman. Den grundade informationen gjorde att handen kändes i ryggen, 

vilket i sig var ett sätt att uppleva grundning, och därmed den support som kvinnorna 

efterfrågade.  

De tre kategorier som identifierades i subtemat Grundad information var: Att känna sig 

sedd, Att känna förtroende och Att inhämta information utanför MHV. 

5.1.1 Att känna sig sedd 

Kvinnorna berättade positivt om barnmorskans rådgivning kring fysisk aktivitet där hela 

deras livssituation inkluderats i rådgivningen. Kvinnorna som fått information om fysisk 

aktivitet, där även mental och psykosocial hälsa beaktades beskrev det positivt. Kvinnorna 

berättade att barnmorskan sagt att det viktigaste var välmående i det stora hela och fortsatt 

fysisk aktivitet. Därtill erhölls information som handlade om att de kvinnorna själva skulle 

känna efter vad som kändes bra och våga lita på det. 

”Hon svarade ju på det som sagt som jag frågade, såklart, hur det skulle 

påverka och tyckte att hon var ganska tydlig med att känna efter. Alltså 

om jag tycker att det känns bra så gör det. För det är bra också för min 

mentala hälsa att få, nej men rida ut i skogen liksom, och den biten också, 

inte bara, som sagt va instängd.” Deltagare 5.    

Några kvinnor berättade om ett behov av fysisk aktivitet och att inte vilja sluta träna. 

Kvinnorna visste att det skulle påverka det egna välmåendet negativt att sluta. Vid samtal 

med barnmorskan förekom vägledning utifrån behovet att träna och kvinnorna beskrev 

tilltalande råd som att prova stressreducerande och avlastande träning som yoga eller 

simning. 

Att känna sig sedd rörde sig också om situationer där fysisk aktivitet var en del av kvinnans 

arbete och inkomstkälla eller där arbetet krävde fysisk påfrestning. Det var samtal där 

barnmorskan ville inhämta kvinnans tankar om sitt arbete utifrån förutsättningarna som 

fanns, om kroppen skulle säga ifrån och hur mycket kvinnan tänkt arbeta. Barnmorskan 

berättade även om möjligheten att söka ekonomisk ersättning vid tungt fysiskt arbete. Om 

barnmorskan visade engagemang i den fysiska aktivitet som kvinnans arbetssituation krävde 

så uppskattades det av kvinnorna. 

”Hon frågade nog varje träff faktiskt om det fortfarande funkade bra med 

mitt jobb. Så att det var inte som att hon frågade sådär löptränar du 
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fortfarande, hon ville säkerställa att jag inte behövde pressa mig i min 

arbetssituation mer än vad min kropp klarade av.” Deltagare 1. 

Kvinnorna berättade om sätt som fysisk aktivitet togs upp. Exempel som nämndes var vid 

blodtryckskontroller eller viktmätning. Samtal om fysisk aktivitet vid viktmätning och 

blodtryckskontroller gav kvinnorna förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet, kost, vikt 

och blodtryck.  

5.1.2 Att känna förtroende 

Kvinnorna berättade att när barnmorskan haft en positiv attityd till fysisk aktivitet och 

uppmuntrat till att fortsätta vara aktiva upplevdes ett förtroende för barnmorskans kunskap 

om fysisk aktivitet. Då kvinnorna uppmuntrades att fortsätta sin fysiska aktivitet gav 

banmorskan också information om hur den kunde anpassas. Det rörde sig om anpassningar 

som att sänka tempot eller sluta med det som skapade obehag eller smärta. Kvinnorna 

berättade att barnmorskan givit information om att det är lämpligt att fortsätta träna precis 

som innan graviditeten. Detta under förutsättning att kvinnorna lyssnade på kroppen och att 

det kändes bra. Sådan typ av information uppskattades. Några kvinnor sa också att det 

kändes tryggt att slippa förhållningsregler och att det gjorde att rörelse inte omfattades av 

rädsla.  

Några av kvinnorna berättade om tillräcklig information om fysisk aktivitet, att det inte 

saknades något från barnmorskan i det hänseendet. Det fanns en nöjdhet i att få generell 

information. Kvinnorna beskrev en känsla av omsorg och förståelse för att barnmorskan gav 

den generella informationen. Även om det var sådant kvinnorna redan visste så beskrevs det 

som positivt att få bekräftelse på det och även att få höra saker igen, att påminnas.  

”det var inte nånting jag inte redan visste innan som sagt, men hon måste 

ju ge samma till alla och det är ju jättebra för det är förmodligen många 

som inte alls har koll på det här. O det är bra för mig att höra igen o bli 

påmind.” Deltagare 2.  

Kvinnornas förväntningar om barnmorskans information om fysisk aktivitet varierade. 

Några av kvinnorna förstod att det var svårt för barnmorskan att informera precist och på 

individnivå, kvinnorna sade att barnmorskans jobb var att fokusera på att det ofödda barnet 

mår bra. Kvinnorna hade också förståelse för att gravida kvinnors behov skiftar och att 

barnmorskan har att förhålla sig till det. Dock beskrev några kvinnor att det var bra om 

information om fysisk aktivitet kom från barnmorskor, individuellt eller i grupp.   

Kvinnorna berättade att det upplevdes bra att barnmorskan frågade, en eller upprepade 

gånger, om kvinnorna var fysiskt aktiva och på vilket sätt. Om kvinnorna själva ställde frågor 

som barnmorskan gav raka svar på uppfattades det positivt. Kvinnorna tyckte också att det 

var bra att barnmorskan ställde upprepade frågor om huruvida kvinnorna kniptränade och 

om det utifrån kvinnans aktiviteter gavs information om hur bäckenbotten kunde stärkas. 

Några kvinnor uttalade en uppskattning om andra frågor, som exempelvis oro inför 

förlossningen, togs upp av barnmorskan. Om kvinnorna fick stöd i annat som var 
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betydelsefullt gav det en upplevelse att barnmorskan inte brast i något då det gavs svar på det 

kvinnorna frågade om. 

”hon frågade ju liksom hela tiden hur man mår och liksom, frågade säkert 

hur jag tränade och hur det kändes liksom. Och det kändes ju bra hela 

tiden. Men nej, ingenting jag känner att jag saknar… jag tyckte jag fick 

den informationen som jag behövde av henne och blev cool i det.” 

Deltagare 4. 

Kvinnor som var överviktiga beskrev en uppskattning av samtal med barnmorskan där oro 

för att gå upp för mycket i vikt togs på allvar. Kvinnorna berättade att var skönt när 

barnmorskan lyssnade till oron om viktuppgång och dämpade den på ett förtroendeingivande 

sätt.  

5.1.3 Att inhämta information utanför MHV 

Med Att inhämta information utanför MHV avses stöd, råd och information för fysisk 

aktivitet som kvinnorna inhämtat utanför MHV. Kategorin passar in under subtemat 

Grundad information eftersom stöd för fysisk aktivitet utanför MHV blev ett positivt 

komplement för kvinnan. Kvinnorna berättade om en önskan att barnmorskan skulle ge 

information om fysisk aktivitet men att det inte förväntades, kvinnorna räknade med att det 

var utanför MHV som stöd för fysisk aktivitet skulle inhämtas. Det kom sig av en 

förförståelse hos kvinnor som utförde specifik träning, att barnmorskan inte skulle kunna 

möta de krav som kvinnorna ställde på informationen. Kvinnorna var förberedda på att 

inhämta information utanför MHV för att fylla ett förväntat glapp mellan barnmorskans 

kompetens och sitt eget behov. Några av kvinnorna rekommenderade vänner att göra samma 

sak. 

”…så fort jag fick vet att jag var gravid så bokade jag tid med (namn)… en 

personlig tränare. Hon jobbade på (anläggningen) så hon var den 

närmaste bara. Så jag pratade ihop mig med henne och vi bokade ihop 

massa timmar för jag ville veta mer hur jag skulle träna när jag var 

gravid”. Deltagare 10. 

Några kvinnor beskrev strategier för eget informationssökande och stöd till fysisk aktivitet 

och hur det gått till. Det handlade bland annat om att inhämta information från tränare med 

sunt synsätt, att söka upp personer som hade varit fysiskt aktiva under graviditet, att läsa in 

sig på viss litteratur och att använda Internet. Gravidappar och poddar var också 

kunskapskällor utanför MHV som kvinnorna använde. Flera av kvinnorna beskrev även att 

barnmorskan givit information om kunskapskällor om fysisk aktivitet utanför MHV. 

Uppskattad information rörde bland annat böcker om träning och graviditet samt tips om 

träningsgrupper.  
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5.2 Ogrundad information 

Subtemat Ogrundad information kom ur att kvinnorna inte alltid var nöjda med 

informationen om fysisk aktivitet. Om det fanns hinder för informationsöverföring, om 

kvinnorna uppfattade att barnmorskan gav otillräcklig information eller om kvinnornas 

längtan efter trygghet inte tillgodosågs av barnmorskan upplevdes informationen ogrundad. 

Vid Ogrundad information uppstod ett bildligt glapp mellan kvinnans rygg och 

barnmorskans hand. Glappet skildras som otryggt om kvinnan vacklade och om det saknades 

någon som hjälpte kvinnorna framåt i rätt riktning. Vid Ogrundad information stod 

kvinnorna relativt själva i frågan om fysisk aktivitet.  

De tre kategorier som identifierades i subtemat Ogrundad information var: Hinder för 

informationsöverföring, Att inte få information och Att längta efter trygghet. 

5.2.1 Hinder för informationsöverföring  

Kvinnorna berättade om hinder för att ta till sig barnmorskans information om fysisk 

aktivitet. Det handlade bland annat om att kvinnorna inte kände att barnmorskan förstod 

den aktivitet kvinnorna ägnade sig åt, det gav en uppfattning om att informationen 

barnmorskan gav inte passade dem. Kvinnorna berättade att barnmorskan givit omotiverade 

råd utan att förklara bakgrunden till råden. Några kvinnor berättade att det inte gick att ta till 

sig barnmorskans råd om att sluta med en viss aktivitet eller att lugna ner sin träning, för att 

kvinnorna inte förstod eller fick förklarat för sig varför.  

”Eller ja hon ville väl få mig att tagga ner några gånger men jag fattade 

aldrig riktigt varför så jag gjorde inte det”. Deltagare 6.  

När kvinnorna fick höra rena faktafel eller uppfattade barnmorskan som dåligt påläst så 

gjorde även det att kvinnorna inte tog till sig informationen. Kvinnorna uttryckte att 

barnmorskor borde vara mer insatta i olika träningsformer och visa en vilja att förstå träning 

som fenomen. Några kvinnor tyckte att barnmorskan oftare borde fråga om deras fysiska 

aktivitet, för att förstå vad kvinnorna ägnade sig åt för träningsform. Kvinnorna berättade att 

om barnmorskan inte ställde relevanta följdfrågor angående deras fysiska aktivitet kunde det 

inte heller ges avvägda råd.  

Några av kvinnorna berättade att barnmorskan visade en negativ inställning till fysisk 

aktivitet och att kvinnorna då inte tog till sig informationen som gavs vid dessa tillfällen. Den 

negativa inställningen hos barnmorskan visade sig som att barnmorskan uttalade ren 

skrämsel om vissa aktiviteter, att det hölls stort fokus på det som gravida inte bör göra eller 

att kvinnorna uppfattade att barnmorskan bromsade deras träning. Kvinnorna berättade 

också om dubbla budskap, att det förekom både uppmuntran och hämmande information. I 

några fall beskrevs barnmorskan som överdrivet försiktig och okunnig och det gjorde att 

kvinnorna inte tog till sig informationen. Kvinnorna berättade om hur överdriven försiktighet 

och fokus på det som var farligt också gjorde att kvinnorna inte var ärliga om sin fysiska 

aktivitet till barnmorskan. 
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”...redan vid första inskrivningssamtalet som inte tyckte att jag skulle rida 

ens från gravidvecka 5. Och då tyckte hon inte att jag skulle rida för det 

kunde ju vara farligt och jag kunde ju ramla av…. jag slutade ju inte rida 

så jag lyssnade ju inte på henne... jag nämnde ju inte att jag höll på med 

ridningen, att jag fortsatte med den, för jag orkade inte att hon skulle 

hålla på och tycka att det var fruktansvärt.” Deltagare 8. 

Hinder för informationsöverföring var också sådant som kvinnorna själva trodde stod i 

vägen för lyckad informationsöverföring. Några kvinnor föreslog orsaker som kultur, det vill 

säga att barnmorskan inte var etniskt svensk. Kvinnorna trodde också att det orsakades av att 

barnmorskan själv inte var fysiskt aktiv och därför inte kunde informera om det. Hos 

kvinnorna med övervikt fanns en tanke om att övervikten gjorde att barnmorskan inte 

vågade ta upp ämnet fysisk aktivitet för att det skulle kunna uppfattas som en uppläxning. 

Några kvinnor var själva utbildade inom hälso- och sjukvård och hade specifika kunskaper 

om fysisk aktivitet. Dessa kvinnor beskrev att deras utbildning var hinder för informationen 

om fysisk aktivitet under graviditet. Att barnmorskan trodde att kvinnan var utbildad och 

redan hade kunskap, vilket kvinnorna i själva verket inte hade. Kvinnorna påtalade en 

önskan om att barnmorskan skulle fråga vad kvinnorna visste om fysisk aktivitet under 

graviditet. 

Några av kvinnorna hade åkommor under graviditeten som gav ett behov att söka sig till flera 

olika professioner för vård vilket gjorde att kvinnorna hade fler besökstider och platser att 

anpassa sig till. När barnmorskan hänvisade vidare till ytterligare en person för information 

angående fysisk aktivitet, som till fysioterapeut, uppstod det som ett Hinder för 

informationsöverföring. För att barnmorskan hänvisade kvinnorna istället för att informera 

om det kvinnorna frågade och för att kvinnorna inte orkade kontakta fler personer eller boka 

in fler besök.  

5.2.2 Att inte få information 

Några av kvinnorna beskrev att barnmorskan inte gav information om fysisk aktivitet eller att 

den information som gavs var knapp. Kvinnorna berättade att barnmorskan givit generell 

information som att stillasittande var dåligt, att det var bra att röra på sig och att promenader 

var bra. Sådan information uppfattades inte som tillräcklig och sågs som undermålig, 

kvinnorna tröttnade på sådana råd.  

”det var dom här jävla promenaderna. Och det var ju bra, jag kan ju 

förstå det i slutet av graviditeten att ”det är ju bra om du iallafall orkar 

gå varje dag” när man är i nionde månaden, men redan från början 

känns ju lite väl…” Deltagare 8. 

Några av kvinnorna trodde att barnmorskan inte gav information om fysisk aktivitet för att 

de förlitade sig på gruppträffar som anordnades. Kvinnorna ansåg även att dessa träffar hade 

varit bra forum för diskussion om fysisk aktivitet och var besvikna när ämnet inte togs upp. 

Kvinnorna beskrev frustration kring att viss information inte givits i tid eller att något inte 

berättats alls. I vissa fall uppdagades det för kvinnorna att information om fysisk aktivitet 
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funnits men inte givits, när de till exempel läst det i en bok eller broschyr, vilket uppfattades 

som förvirrande.  

”Ja men det jag kan känna sådär i efterhand. Jag läste en bok sen som 

heter (bokens namn) som är skriven av min kompis barnmorska och då 

kände jag ändå att jag fick så himla mycket information i den boken. Jag 

läste den ganska sent, typ i v 28. Så himla mycket information som jag 

gärna hade velat ha tidigare.” Deltagare 1. 

Några kvinnor berättade om en önskan att få information från barnmorskan om specifika 

motionstillfällen för gravida. När kvinnorna istället fick veta om gravidträningen på annat 

sätt, beskrevs besvikelse över att barnmorskan inte informerat om detta. Kvinnorna 

berättade att det vore önskvärt att inte behöva fråga efter information om fysisk aktivitet och 

att kvinnorna skulle velat ha mer information om varför rörelse var bra under graviditeten. 

Kvinnorna tänkte också att det vore bra om barnmorskan var mer uppmuntrande och 

pushande till fysisk aktivitet. Kvinnorna beskrev att många andra gravida var i större behov 

av stöd och uppmuntran. 

Det fanns en önskan om att få information om specifik gravidanpassad träning, såsom 

träning för bäckenbotten och magen. Kvinnorna berättade att det var svårt att veta hur den 

egna träningen skulle anpassas under graviditetens gång. Några kvinnor kände till att viss 

träning kunde stärka kroppen på rätt sätt eller att fel träning skadade gravida kroppar och 

kanske gav besvär efter graviditeten. Kvinnorna beskrev också en uppfattning om att viss 

träning var fördelaktig för att underlätta förlossningen och den första tiden med barnet.  

Kvinnorna hade också en förväntan om att få information av barnmorskan som skulle ge stöd 

i att fortsätta med den fysiska aktivitet som kvinnorna tyckte om. Kvinnorna hade förväntat 

sig att informationen skulle vara till nytta för deras egen kropp utifrån deras specifika 

intresse. Kvinnorna tyckte att barnmorskan borde frågat om deras fysiska aktivitet och 

anpassat informationen efter det.  

5.2.3 Att längta efter trygghet 

Kvinnorna beskrev en önskan om att känna trygghet i sina fysiska aktiviteter och att det var 

frustrerande att inte veta vad som var säkert. När det gällde säkerheten så inkluderades både 

den egna gravida kroppen och det ofödda barnets. Kvinnorna ville veta att den aktivitet som 

utfördes eller önskades utföra, inte skadade det ofödda barnet på något sätt. Kvinnor 

berättade i några fall om att inte lita på barnmorskans kunskap om fysisk aktivitet och att 

kvinnorna aldrig skulle frågat barnmorskan om träning.  

Att inte känna trygghet gjorde att kvinnorna ibland tog det säkra före det osäkra. Det innebar 

att avstå från aktiviteter kvinnorna brukade göra, eller att kvinnorna inte vågade prova något 

det fanns en önskan om. Kvinnorna uttryckte det som att inte våga riskera någonting och att 

det fanns rädsla, osäkerhet och oro. Även kvinnor med stor träningsvana kände osäkerhet i 

graviditeten. Kvinnorna berättade att det fanns en vetskap om att vissa symtom var viktiga 

att ha koll på under träning. Men kvinnorna kände osäkerhet för vilka symtom som var 

viktiga ur ett säkerhetsperspektiv för det ofödda barnet. Kvinnorna ville ha information från 
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barnmorskan om vilka förnimmelser i kroppen som skulle tas på allvar vid träning, och vilka 

symtom som kunde ignoreras. Det som skedde när kvinnorna inte fått den informationen var 

att kvinnorna inte vågade träna alls, för att undvika onödiga risker.  

”Det är väl att man tar det säkra före det osäkra. Man backar hellre ett 

steg istället för att ta i. Ja visst, jag hade väl säkert klarat det eller ja… 

man vill väl kanske inte riskera någonting.” Deltagare 7. 

Det beskrevs av kvinnorna att det fanns en rädsla för att göra fel vid utförande av 

muskelstärkande aktivitet. Att längta efter trygghet visade sig i att kvinnorna ville ha 

rekommendationer av specifika styrkeövningar för att inte skada på något sätt. Om övningar 

och träningsprogram kom från barnmorskan så skulle det upplevts som bättre och känts mer 

tryggt. Det fanns en osäkerhet att prova sig fram på gymmet, en osäkerhet som gjorde att 

några kvinnor avstod helt och hållet. 

Det uttrycktes en önskan från kvinnorna om att få höra upprepade gånger att det kvinnorna 

gjorde inte var farligt och att det inte fanns skäl till oro för att något skulle hända. Även om 

kvinnorna visste det sedan innan eller förstod att det inte var farligt så fanns en önskan att 

barnmorskan skulle betrygga kvinnorna i det flera gånger om.  

”…”ja men du behöver inte oroa dig”, om det inte är nån risk att man 

kanske verkligen är tydlig med det, att såhär med att det är ingen fara. 

Man kan ramla var som helst och slå sig, eller liksom hur som helst… att 

man, jag hade nog behövt höra det. Kanske upprepade gånger, även om 

jag vet att det är så.” Deltagare 5.  

Kvinnorna berättade att det skapade en otrygghet om barnmorskor lämnat tvivelaktiga och 

ibland skrämmande information. Det berättades även av kvinnor som hade tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet, skrämmande information skapade tvivel, avvaktan och 

osäkerhet. Kvinnorna berättade att informationen i vissa fall fick kvinnorna att sluta med 

något som känts tillåtet och gjorts innan informationen givits. Det fanns en åsikt hos 

kvinnorna som hade tidigare träningsvana att situationer som skapade osäkerhet även hos 

träningsvana kvinnor skulle kunna hämma personer med ingen eller mindre träningsvana. 

Kvinnorna uttryckte att barnmorskor i större utsträckning borde informera om sådant som 

kan spridas på internet, till exempel att träning inte ökar risken för missfall.  

6 DISKUSSION 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och 

Däckstolsmodellen. I metoddiskussionen redovisas styrkor och svagheter i metodens urval 

och genomförande som diskuteras mot begreppen trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Etiska aspekter kring examensarbetets genomförande diskuteras. 

Avslutningsvis presenteras slutsats, kliniska implikationer och förslag för framtida forskning  
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6.1 Resultatdiskussion 

Detta examensarbete mynnade ut i ett tema; Önskan om en stadig hand i ryggen med två 

subteman; Grundad information och Ogrundad information. Under Grundad information 

finns kategorierna Att känna sig sedd, Att känna förtroende och Att inhämta information 

utanför MHV. Under Ogrundad information finns kategorierna Hinder för 

informationsöverföring, Att inte få information och Att längta efter trygghet. 

Resultatet visade att kvinnorna uppskattade uppmuntrande och saklig information gällande 

fysisk aktivitet från barnmorskan där hänsyn togs till hela kvinnans livssituation. Det 

övergripande temat Önskan om en stadig hand i ryggen indikerar att det för många kvinnor 

var just en önskan och att den inte uppfylldes. Kvinnorna kände inte handen i ryggen på 

grund av ett glapp som uppstod när barnmorskan inte lyckades möta kvinnans behov. Detta 

resultat bekräftas av Lindqvist et al, (2017) som beskriver att kvinnor längtar efter 

tillfredsställelse av individuella behov och förväntningar. Kvinnor som inte känner sig sedda 

beskriver känslor av besvikelse. Vidare beskriver Lindqvist et al, (2017) att trovärdighet är 

viktigt för en god relation mellan kvinnan och barnmorskan. Att barnmorskan är lyhörd och 

mottaglig för varje enskild kvinnas behov är en grund för en god relation (Fakhr-Movahedi 

et.al., 2016; Hunter et al., 2008; Lindqvist et al., 2014). I barnmorskans uppdrag ligger att ge 

individanpassad information om fysisk aktivitet. Tyvärr visar både detta examensarbete och 

tidigare forskning att så inte sker. Barnmorskan inom MHV har lättillgänglig, kortfattad och 

evidensbaserad information om fysisk aktivitet under graviditet i flera styrdokument (SBF, 

2018a; SFOG, 2016; Josefsson et al., 2016). Information som finns att hämta i dessa 

dokument är sådan som resultatet visar att kvinnorna saknade i många fall. En relativt liten 

ansträngning genom inläsning från barnmorskans sida skulle möjliggöra att kvinnorna fick 

tillfredsställande information och det illustrerade glappet skulle fyllas.  

I resultatet framkom att kvinnors förtroende för barnmorskan rörande information om fysisk 

aktivitet bland annat byggde på barnmorskans attityd till fysisk aktivitet. Vilket även det 

bekräftas av Lindqvist et al, (2017) som beskriver att kvinnor tycker att en trovärdig 

barnmorska inte har en dömande utgångspunkt. Resultatet och presenterade studier visar att 

kvinnor som får information fri från förhållningsregler samt uppmuntras att fortsätta vara 

aktiva uppskattar det. I resultatet framkom att Grundad information bland annat kom ur att 

kvinnorna kände förtroende för barnmorskan och att kvinnorna kände sig sedda. Att hela 

kvinnan kände sig sedd och att kvinnan kände förtroende för barnmorskans information kan 

ses som personcentrerad rådgivning. Resultatet kan sättas i samband med Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) om 

att kvalificerade samtal om levnadsvanor ska vara personcentrerade. Överföring av 

information sker genom kommunikation och personcentrerad kommunikation beskrivs som 

att hela människan inkluderas och att detta stödjer personens styrkor och behov (Fossum, 

2013b). Barnmorskans vård ska främja personens självbild och genom kommunikation skapa 

trygghet (SBF, 2018b). Sammantaget tydliggör detta att relationen mellan kvinnan och 

barnmorskan är viktig i all typ av rådgivning. När det kommer till information om fysisk 

aktivitet under graviditet visar resultatet och tidigare forskning (Lindqvist et al., 2017) att 

barnmorskans förhållningssätt bör vara uppmuntrande och fritt från dömande. För att uppnå 

detta hos barnmorskor inom MHV skulle utbildning inom fysisk aktivitet, personcentrerad 
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rådgivning och en kommunikationsmodell som motiverande samtal vara av värde. Det är 

således frågor som bör prioriteras av verksamhetsansvariga som bör bereda verksamma 

barnmorskor möjligheten till fortbildning inom området.  

I resultatet beskrev kvinnorna ett behov av fysisk aktivitet för välmående. De uppskattade om 

deras mentala och psykosociala hälsa beaktades av barnmorskan. En känsla av Grundad 

information skapades om hela kvinnan kände sig sedd i rådgivningen. De psykosociala 

aspekterna av fysisk aktivitet är av vikt för alla gravida kvinnor (Gavin et al., 2005; Le Strat, 

Dubertret, & Le Foll, 2011; Woody, Ferrari, Siskind, Whiteford, & Harris, 2017) och fysisk 

aktivitet har setts reducera depressiva symtom (Robledo-Colonia et al., 2012). Depressiva 

symtom är framför allt relaterade till psykologiska och sociala faktorer i kvinnans liv 

(Socialstyrelsen, 2009). Trots psykosociala fördelar med fysisk aktivitet är endast 15 % av de 

gravida kvinnorna aktiva regelbundet (Downs et al., 2012; Mottola et al., 2018). Dessutom 

visar både resultatet och tidigare forskning att informationen om fysisk aktivitet från 

barnmorskor ibland är otillräcklig (Lindqvist et al., 2017). Resultatet visade att kvinnorna i 

många fall inte fick information om fysisk aktivitet från barnmorskan alternativt att 

informationen var knapphändig eller felaktig. I andra fall fanns hinder för 

informationsöverföring som gjorde att kvinnorna inte kunde ta till sig informationen de fått. 

Mot bakgrund av kvinnornas berättelser och presenterad forskning om psykosociala aspekter 

kan det antas att barnmorskans information om fysisk aktivitet under graviditet är av vikt. 

Detta för att stödja kvinnor att vara fysiskt aktiva för att främja såväl fysisk som psykisk 

hälsa, vilket även överensstämmer med Däckstolsmodellen om att barnmorskan bör 

uppmärksamma kvinnans psykologiska och emotionella förändringar för en god process mot 

moderskap (Bryar & Sinclair, 2011). En viktig aspekt är det holistiska perspektivet i vilket allt 

kring kvinnans hälsa hänger ihop. Fysisk aktivitet sänker nivåer av stress hos kvinnan vilket 

kan leda till bättre sömn och ökat välbefinnande vilket lindrar oro och sänker nivåer av 

kortisol, vilket bidrar till stabilt blodsocker. Barnmorskan som har det holistiska perspektivet 

och är införstådd i hur fysisk aktivitet minskar risken för depression och graviditetsdiabetes 

kommer med större sannolikhet värdesätta informationen som lämnas. 

En ytterligare likhet mellan Däckstolsmodellen och resultatet Önskan om en stadig hand i 

ryggen handlar om samhällets betydelse. I Däckstolsmodellen vilar benet som illustreras 

som barnmorskan på basen av samhällets rådande attityder. Rådande rekommendationer om 

fysisk aktivitet under graviditet är att kvinnor med normal graviditet bör vara regelbundet 

fysiskt aktiva för att vidmakthålla en god allmän kondition (ACOG, 2015; Josefsson et al., 

2016; Mottola, 2018). Rekommendationerna och synen på träning har varit restriktiv 

(Lindqvist et al., 2007). Tidigare forskning visar att missuppfattningar som bidrar till lågt 

utövande av fysisk aktivitet under graviditet är att det skulle öka risken för missfall, tidig 

förlossning eller tillväxthämning hos fostret (ACOG, 2015; Mottola, 2018). I resultatet 

beskrev kvinnorna att de inte vågade vara fysiskt aktiva om barnmorskan inte gav 

information som skapade trygghet. Kvinnorna ville veta vilka symtom de skulle ta på allvar 

för att inte riskera det ofödda barnets hälsa. Detta är information som återfinns i flera 

tillförlitliga riktlinjer (ACOG, 2015; Josefsson et al., 2016; SBF, 2018a, SFOG, 2016). 

Sammanfattningsvis visar detta återigen vikten av att barnmorskor läser in sig i de 

styrdokument som finns till hands. Barnmorskor kan då informera om att fysisk aktivitet i sig 

inte är förenat med risker under en normal graviditet. Vidare skulle ökad kunskap troligtvis 
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bidra till att skapa en attitydförändring hos barnmorskor med en mer restriktiv syn på fysisk 

aktivitet under graviditet.  

I resultatet beskrev kvinnorna att de istället vände sig till utomstående för information om 

fysisk aktivitet. Detta på grund av en förförståelse om att barnmorskans kunskap var 

begränsad. Tidigare forskning visar att kvinnor som utför fysisk aktivitet fattar oftast beslut 

utifrån barnmorskans information och andra källor (Cioffi et al., 2010). Något som 

barnmorskan har att förhålla sig till är att internet är en viktig informationskanal där alla kan 

producera och konsumera information (SFOG, 2016). Studier visar att i stort sett alla gravida 

någon gång söker information relaterad till graviditeten via internet och många gravida 

använder internet för att komplettera barnmorskans information (Huberty et al., 2013; 

Sayakhot & Carolan-Olah, 2016). Informationsflödet ökar kraven på barnmorskor på flera 

sätt, såsom att de själva tar del av information som når kvinnor. Detta för att kunna sätta sig 

in i aktuell forskning och därigenom stå redo att ge evidensbaserade svar på de frågor som 

kvinnor kan ha (Huberty, et al., 2013; SFOG 2016). En liknande och betydande beskrivning 

av kvinnorna i resultatet var en önskan om att information om fysisk aktivitet skulle komma 

från barnmorskan samt att de önskade vägledning i att inhämta information på internet. 

Barnmorskans roll i samband med graviditet är unik och central (SFOG, 2016). I resultatet 

visas att kvinnorna kände oro för det ofödda barnet, gällande den fysiska aktiviteten, vilket 

gör barnmorskans kompetens unik och oersättlig av annan profession, då barnmorskan är 

den som ansvarar för kvinnan och barnet vid normal graviditet (SBF, 2018b). En möjlig 

tolkning av detta är att kvinnorna upplevde större tillförlitlighet till information som kom 

ifrån barnmorskan än från andra källor, som exempelvis internet. Fysisk aktivitet under en 

normal graviditet har inte visat sig påverka graviditeten negativt (Gavard & Artal, 2008; 

Mottola, 2018). Om alla gravida kvinnor fick information om detta av barnmorskan skulle 

det möjligen tillfredsställa kvinnornas längtan efter trygghet gällande fysisk aktivitet. Vilket i 

enlighet med tidigare studier (ACOG, 2015) kan bidra till att öka frekvensen av fysisk 

aktivitet bland gravida kvinnor.   

Temat, Önskan om en stadig hand i ryggen gav kvinnan en upplevelse av att någon tog emot 

om hon vacklade. Handen kunde också hjälpa kvinnan att föras framåt och finna riktning. 

Barnmorskans roll i resultatets tema har likheter med barnmorskans roll i 

Däckstolsmodellen. I Däckstolsmodellen skildras basen på däckstolen som barnmorskan 

(Bryar & Sinclair, 2011). En illustrativ likhet mellan Önskan om en stadig hand i ryggen och 

barnmorskans roll i Däckstolsmodellen är barnmorskans position bakom den gravida 

kvinnan. En annan likhet som skildras är att i Däckstolsmodellen riskerar kvinnan att 

kollapsa om stolen inte är tillräckligt uppspänd och står på en stadig bas. Enligt Önskan om 

en stadig hand i ryggen skulle frånvaron av handen i ryggen kunna orsaka detsamma för 

kvinnan. En hand som inte känns i kvinnans rygg på grund av ett glapp, som vid Ogrundad 

information, kan skildra att kvinnan faller. För en god process mot moderskap bör 

fysiologiska, psykologiska och emotionella förändringar uppmärksammas enligt 

Däckstolsmodellen. Vidare bör all mödrahälsovård syfta till att möjliggöra för kvinnan att 

lyckosamt bli mamma (Bryar & Sinclair, 2011). Riktlinjer som barnmorskan har att förhålla 

sig till är bland andra Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (SBF, 2018b) 

som säger att barnmorskans arbete ska präglas av ett holistiskt förhållningssätt. Enligt 

Socialstyrelsen ska kvalificerade samtal om levnadsvanor vara personcentrerade och 
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barnmorskan behöver ha fördjupad kunskap i ämnet fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2018). 

Barnmorskan behöver därtill ha tillit till sitt vetenskapliga kunnande (Hunter et al., 2008). 

Tillit till det vetenskapliga kunnande ger också en insikt om när ytterligare kompetens behövs 

i vården av kvinnan. Samarbete kring hälsosamma levnadsvanor som exempelvis fysisk 

aktivitet i samband med graviditet borde vara grundläggande inom hälso- och sjukvården, då 

olika professionernas kompetenser kan bidra till att rätt beslut tas samt ge en säker och 

personcentrerad vård. 

Resultatet visade att kvinnorna uppfattade barnmorskans information på skilda sätt. Några 

av kvinnorna beskrev generell information som tillfredsställande, grundad och accepterad av 

kvinnan. Andra kvinnor som erhållit information från barnmorskan uttalade ett missnöje 

kring informationens allmängiltighet och tog inte till sig den. Upplevelsen stämmer överens 

med tidigare forskning där Lindqvist et al. (2017) beskriver att gravida kvinnor inte alltid 

hade samstämmiga upplevelser av barnmorskans information. Skillnaden i upplevelser skulle 

möjligen kunna bero på hur väl kvinnor känner sig sedda av barnmorskan vilket bekräftas av 

Lindqvist et al. (2017). I förlängningen kan missnöjet tolkas som en brist i relationen mellan 

kvinnan och barnmorskan, vilket i sin tur kan uppstå som ett Hinder i 

informationsöverföring. Genom att barnmorskan intar ett personcentrerat förhållningssätt 

och inhämtar kunskap i ämnet fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2018) skulle eventuellt 

beskriven avsaknad av information och Hinder för informationsöverföring överbyggas. 

Dessutom skulle relationen mellan barnmorskan och den gravida kvinnan förhoppningsvis 

stärkas genom att hela kvinnan känner sig sedd och får personcentrerad vård. Det skulle leda 

till trygghet och stabilitet för kvinnan genom graviditeten, vilket vidare skulle kunna bidra till 

ökad fysisk aktivitet hos kvinnan.  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk 

aktivitet under graviditet. En kvalitativ metod valdes eftersom kvalitativa studier syftar till att 

studera människors levda erfarenhet och att betona förståelsen för den levda erfarenheten 

(Polit & Beck, 2008). Examensarbetets kvalitativa metod kommer att diskuteras utifrån de 

fyra begreppen, trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim et al., 

2017). 

I det kvantitativa paradigmet används begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

vilka kan jämföras med giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom det kvalitativa 

paradigmet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Om kvantitativ metod istället använts 

hade inte syftet kunnat undersökas utifrån deltagarnas erfarenheter inom området, då 

deskriptiva frågor kräver kvalitativ metod. En kvantitativ studie i ämnet hade istället kunnat 

söka kausala samband mellan till exempel information om fysisk aktivitet från barnmorskan 

och kvinnans mående under graviditeten (Polit & Beck, 2008).  

Vid undersökande arbeten likt detta finns inte en sanning utan flera alternativa tolkningar 

och utföraren behöver ta ansvar för att visa på trovärdigheten av resultatet. I trovärdigheten 

inbegrips sanningshalten i resultaten och hur författarnas förförståelse eventuellt präglat 
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resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). När det gäller förförståelse har den 

diskuterats författarna emellan innan och under arbetets gång med avsikt att den ska inverka 

så lite som möjligt på resultatet. För att lämna till läsaren att bedöma har förförståelsen 

presenterats inledningsvis och metodens alla steg redovisats grundligt, vilket stärker 

trovärdigheten. Genom att transparent och noggrant presentera forskningsprocessen, 

gällande urval, inklusionskriterier, datainsamlingsmetod, analysmetod och bearbetning av 

data har resultatets trovärdighet stärkts.  

Giltighet handlar om att läsaren ska kunna avgöra hur sanna resultaten är. För att underlätta 

bedömningen av examensarbetets giltighet har en noggrann beskrivning av urval och 

analysarbete gjorts (Graneheim, et al., 2017; Graneheim & Lundman, 2004) 

Utifrån inklusionskriterierna för deltagarna genomfördes sökning efter kvinnor via sociala 

medier. Det beskrivna förfarandet har troligen gjort att kvinnor som ville delta hade ett 

betydande intresse för fysisk aktivitet. Det kan, mot bakgrund av detta, antas att 

variationerna bland deltagarnas erfarenhet är mindre än det varit med bredare 

inklusionskriterier och en annan sök- och urvalsmetod, vilket är en svaghet. Att deltagare har 

olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa syftet från flera olika aspekter (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom nämnda åtgärder har dock författarna säkerställt att kvinnorna har 

erfarenhet av det som ska studeras och att de har möjlighet att ge en bild av det, vilket stärker 

giltigheten (Graneheim, et al., 2017).  

Tio kvinnor intervjuades och några intervjuer blev kortare än önskat på grund av att 

kvinnorna inte hade mer att berätta utifrån frågeguiden. Det kan även ha berott på att 

författarna var oerfarna intervjuare. Det kan ses som en svaghet att några intervjuer var korta 

och att författarna var oerfarna. Dock var innehållet i intervjuerna både varierat och 

samstämmigt i sitt signifikanta innehåll, oberoende av längd på intervjun. Enligt Graneheim 

et al, (2017) är det optimala antalet deltagare beroende av studiens syfte och kvaliteten på 

data som samlats in. Ett större antal deltagare eller mer text, betyder nödvändigtvis inte att 

innehållet blir bättre. Giltigheten stärks utifrån att innehållet i intervjuerna och de 

transkriberade texterna varit betydande utifrån syftet och textmassan har varit hanterbar 

inom ramen för detta examensarbete (Graneheim et al., 2017; Graneheim & Lundman 2004).  

Datainsamling skedde med semistrukturerade intervjuer (Danielson, 2017) utifrån en 

intervjuguide (bilaga 2). Båda författarna genomförde intervjuer, vilket kan betyda att 

följdfrågor till den enskilda deltagaren kan skilja sig åt, vilket är en svaghet i 

datainsamlingen. I det kvantitativa paradigmet är det viktigt att forskaren är objektiv och 

avskärmar sig från studiepopulationen. I kvalitativ metod är objektiviteten svår då 

intervjuaren är medskapare av data i en kvalitativ intervju, texten kan därför inte ses som 

oberoende av författarna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Varför tanken om en 

objektiv forskare inte var önskvärt.  

Kvalitativ innehållsanalys innebär att textnära analys, med en viss grad av tolkning och 

abstraktion, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att text lyfts till en högre 

logisk nivå. Båda författarna har läst alla transkriberingar och bekantat sig med texten under 

analysen vilket stärker tillförlitligheten. Det förekommer alltid en viss grad av tolkning i både 

manifest och latent innehållsanalys (Graneheim et al., 2017). För att stärka resultatets närhet 
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till texten har resultatet verifierats mot texten under hela analysprocessen vilket stärker 

tillförlitligheten (Graneheim et al., 2017). 

Ur texterna har försök gjorts att lyfta fram det karaktäristiska i relation till syftet. Genom 

noggrann beskrivning av de urval av text som gjorts från datamassan gällande 

meningsbärande enheter, val av koder, kategorier, subteman och det övergripande temat har 

resultatets giltighet förstärkts, vilket är en styrka. Hur väl koder, kategorier och teman täcker 

insamlade data har också diskuterats med handledare och examinator. Tolkningsmöjligheter 

och abstraktionsnivåer har kontinuerligt diskuterats författarna emellan samt med 

handledare. Avsikten var att koder och kategorier skulle bli så konsekventa som möjligt i 

tolkning och abstraktion. Benämningarna på koder och kategorier har reviderats under 

arbetets gång. Beskrivet förfarande stärker giltigheten och tillförlitligheten (Graneheim et al., 

2017).  

I processen analyserades data på latent nivå när ett underliggande tema med subtema 

tolkades. Latent innehåll tolkas av författaren och handlar om att fånga en underliggande 

mening av vad texten försöker säga (Graneheim et al., 2017). Tolkningen av temat 

frambringades under analysprocessen vid kodning och kategorisering. Det var textens 

kontext tillsammans med begrepp från koder och kategorier som frambringade tolkningen av 

tema och subteman. Framtagandet av temat följde inte det linjära mönstret av kvalitativ 

innehållsanalys vilket är en svaghet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är dock en 

flytande rörelse mellan textens helhet och delar en del av analysen.  

Under analysprocessen prövades olika begrepp utifrån innehållsanalys: tema, subteman och 

kategorier som olika nivåer av kategorier och teman. Det fanns för avsikt att hålla en 

samstämmig nivå av tolkning och abstraktion i kategorierna respektive tema med subteman. 

Därav föll resultatet ut som just kategorier och teman med subteman. Att latent 

innehållsanalys gjorts och att tema med subteman funnits är en styrka. För att läsaren ska 

kunna avgöra hur sanna resultaten är, har det genomgående funnits avsikt att presentera 

analysen noggrant vilket stärker giltigheten (Graneheim, et al., 2017).   

För att ytterligare ge läsaren förutsättningar att bedöma resultatets giltighet har citat som 

tydliggör resultatet valts ut. Citaten förstärker förståelsen för hur syfte, datainsamling och 

dataanalys hänger ihop. Mängden data som samlats in via intervjuerna är troligen inte 

tillräcklig för att täcka komplexiteten inom området, vilket är en svaghet. För att läsaren ska 

kunna bedöma giltigheten utifrån kvalitet och komplexitet av området behövs en viss mängd 

data. Valet av kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer i datamassan och 

lämpar sig väl för ett examensarbete vilket stärker tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Överförbarhet, handlar om hur överförbart ett resultat är till andra grupper eller situationer 

inom liknande områden. Det är läsaren som avgör om resultaten är överförbara till en annan 

kontext (Graneheim et al., 2017). För att underlätta läsarens bedömning av hur överförbart 

resultatet är har noggranna beskrivningar gjorts. Beskrivningarna omfattar urval, 

datainsamling, dataanalys och andra omständigheter som utgör arbetets kontext, detta är en 

styrka. En omfattande presentation av resultat samt omsorgsfullt utvalda citat underlättar 

också läsarens bedömning av överförbarheten (Graneheim et al., 2017), vilket författarna 
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vinnlagt sig om göra. Dock kan överförbarheten begränsas av kompetensen och 

tidsbegränsningen i detta magisterarbete. 

6.3 Etikdiskussion 

Hänsyn till etiska aspekter har tagits utifrån Helsingforsdeklarationen (2013) och 

Vetenskapsrådet (2018). Denna hänsyn innefattar att värna om människors integritet, 

självbestämmande och lika värde samt de fyra forskningskraven rörande information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018). 

När kvinnor söktes som deltagare gjordes det via sociala medier. I informationen stod att de 

som var intresserade att delta skulle skriva privat meddelande till någon av författarna. 

Några kvinnor visade intresse genom att skriva i den offentliga tråden, vilket då blev läsbart 

för allmänheten. De kvinnor som gjorde det uppmanades att ta kontakt via privat 

meddelande där den fortsatta konversationen ägde rum. Beskrivet förfarande kan ha riskerat 

delar av konfidentialiteten. Kvinnor som inkluderades fick ett informationsbrev och 

samtyckesblankett där det stod att allt intervjumaterial skulle behandlas konfidentiellt. Detta 

inbegrep förvaring av kvinnornas personuppgifter, intervjuerna i ljud- och textformat samt 

noggrannheten i att inga av kvinnorna skulle kunna röjas i det färdigställda examensarbetet.  

Under examensarbetets gång hade deltagarna möjlighet att dra sig ur sin medverkan utan 

konsekvenser. Det fanns också beredskap om behov av ytterligare samtal skulle behövas för 

deltagarna. 

Inga andra etiska problem uppstod under examensarbetets gång. 

7 SLUTSATS 

Kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk aktivitet varierade. För att 

kvinnorna skulle uppleva stöttning från barnmorskan behövdes personcentrerad information 

och förtroende för barnmorskan. Resultatet bidrar förhoppningsvis till ökad förståelse för 

vikten av en förtroendefull relation mellan gravida kvinnor och barnmorskor och 

personcentrad information. Resultatet visade också att kvinnorna i påfallande stor 

utsträckning saknade kvalificerad information. I många fall fick de otillräcklig, felaktig eller 

ingen information alls vilket ledde till otrygghet och rädsla hos kvinnorna att utföra fysisk 

aktivitet. Utbildning och ökad kunskap hos barnmorskor behövs för att tillgodose kvinnors 

behov av information. Detta för att bidra till att kvinnor vågar och orkar vara mer fysiskt 

aktiva under graviditet, vilket i förlängningen ger en god grund för hälsosamma levnadsvanor 

som även gynnar barnets levnadsvillkor. Ökad kunskap om fysisk aktivitet under graviditet 

kan även stärka den enskilda barnmorskans kompetens, vilket kan ge ökad tilltro till 

barnmorskors eget kunnande och mer positiv attityd till fysisk aktivitet. 
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7.1 Kliniska implikationer 

Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla vissa graviditetskomplikationer och är en viktig 

del av hälsosamma levnadsvanor. Resultatet visade avsaknad av personcentrerad 

information från barnmorskan om fysisk aktivitet under graviditet. Examensarbetets resultat 

och tidigare forskning tyder på att frekvensen av fysisk aktivitet hos gravida kvinnor kan öka 

om kvinnan får evidensbaserad och personcentrerad information. För att öka barnmorskans 

förmåga till personcentrerad information om fysisk aktivitet behövs förståelse för den 

enskilda kvinnans behov av information. För detta skulle ett standardiserat formulär vara 

lämpligt, då rådgivningen kan personcentreras utifrån kvinnans svar. Vid eventuellt behov av 

multiprofessionellt stöd i frågan om fysisk aktivitet kan det implementeras tidigt utifrån 

kvinnans svar. Resultatet visade också vikten av att minska oron för eventuella risker med 

fysisk aktivitet. Oron handlade till stor del om risker för det ofödda barnet och den egna 

gravida kroppen i samband med fysisk aktivitet. För detta skulle ett standardiserat 

informationsblad med aktuell kunskap, vara av betydelse. Om formulär och informationsblad 

ges till kvinnor vid inskrivning på MHV ger det en naturlig grund för information tidigt och 

visar på ett positivt förhållningssätt från barnmorskan och den samlade MHV. Informationen 

kan även ges till partners, eftersom den närmaste omgivningen är ett viktigt stöd för 

motivation. Om hela familjen implementerar hälsosamma levnadsvanor gynnas barnens 

fysiska och psykiska uppväxtmiljö.  

7.2 Förslag på framtida forskning 

Utifrån resultatet i denna magisteruppsats kan frågor skapas till en kvantitativ, 

hypotesprövande enkätstudie. En tänkbar hypotes skulle vara att personcentrerad 

information om fysisk aktivitet från barnmorskan ökar frekvensen av fysisk aktivitet hos 

gravida kvinnor. Ett annat förslag för vidare forskning är en interventionsstudie där kvinnor 

med depressiva symtom erhåller fysisk aktivitet för att undersöka effekten för den psykiska 

hälsan. Slutligen skulle det finnas ett värde med en större randomiserad interventionsstudie 

med kontrollgrupp. Interventionen skulle bestå i att gravida kvinnor får evidensbaserad 

träning i grupp jämfört med en grupp som får sedvanlig MHV behandling, med utfallsmått 

aktivitetsnivå, mätt med exempelvis aktivitetsmätare. Kvantitativa studier har fördelen att 

kunna inkludera fler deltagare då det kvantitativa paradigmet söker orsakssamband vilka 

bidrar till att bygga ny kunskapsbas. Studier enligt förslagenskulle bidra till att ökad kunskap 

om fysisk aktivitet kopplat till kvinnors hälsa under och efter graviditet bildas  
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BILAGA A FRÅGEGUIDE 

1. Hur tänker du om fysisk aktivitet? 
a) Berätta hur det var innan du blev gravid 
b) Hur var det under graviditeten? 

 

2. Information om fysisk aktivitet under graviditeten? 
a) Frågade du efter informationen?  
b) Hur upplevde du det? 

 
3. Kom den till användning? Berätta gärna hur. 

 
4. Önskade du något mer?  

 
Saknade du något? 
 

 
 

Är det något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor:  

Berätta mer 

Förstod jag dig rätt? 

Hur menar du? 

På vilket sätt? 

Vad kände/tänkte/tyckte du? 

Kan du utveckla det lite mera? 

 



 

 

 

BILAGA B INFORMATIONSBREV 

 

Kvinnors erfarenhet av barnmorskors information om fysisk aktivitet under 

graviditet. 

 

Vi heter Hanna Rehnberg och Josefine Thunborg och är studenter på 
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Samtycke till att deltaga i studie, kvinnors erfarenhet av barnmorskors information om 

fysisk aktivitet under graviditet 
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läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga 
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Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
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behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 
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BILAGA: D ARTIKELMATRIS 

 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, (år) 

Ursprungsland 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 
Cioffi, J., Schmied, V., Dalen, H., 
Mills, A., Thornton, C., Duff, M., 
Cummings, J., & Kolt, G S.  
 
Physical activity in pregnancy: 
Women´s perceptions, practices and 
influencing factors. 
 
Journal of Midwifery & Women´s 
Health, (2010) 
 
USA 
 

 
Gravida kvinnors uppfattningar om och 
deltagande i fysisk aktivitet samt 
identifiera vilka faktorer som påverkar 
deras beslutsfattning.  

 
Kvalitativ studie baserad på enskilda 
intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys med 
deskriptiv ansats. 
 
n = 19 gravida kvinnor.  

 
Dataanalysen resulterade i fyra 
kategorier; ”betydelse av fysisk 
aktivitet”, ”upplevda fördelar av fysisk 
aktivitet”, ” hinder för och motiv för 
deltagande i fysisk aktivitet” och 
”processen av engagemang av fysisk 
aktivitet”. 

Cohen, L S., Altshuler, L L., Harlow, B 
L., Nonacs, R., Newport, D J., 
Viguera, A C., … & Stowe, Z N.  
 
Relapse of major depression during 
pregnancy in women who maintain 
or discontinue antidepressant 
treatment. 
  
American Medical Association, 
(2006) 
 
USA 

Att beskriva risken för återfall om man 
avbryter antidepressiv behandling i 
samband med befruktningen jämfört med 
dem som fortsatte behandlingen under 
graviditeten.  

Kvantitativ prospektiv studie. 
 
n = 201 gravida kvinnor 
 

43% av alla kvinnorna upplevde återfall 
av depression. 26% bland dem som 
behöll medicineringen upplevde 
depression jämfört med 68% bland de 
kvinnor som inte medicinerades.  
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Dasso, N A.  
 
How is exercise different from 
physical activity? A concept analysis.  
 
Nursing Forum, (2018) 
 
USA 
 

Klargöra begreppet träning och hur det 
särskiljer sig från begreppet fysisk 
aktivitet.  

Litteraturöversikt. 
Djupanalys av konceptet träning utifrån 
Walker och Avant´s 
konceptanalysmetod.  

Träning är en underkategori till fysisk 
aktivitet som är planerad, strukturerad, 
repetitiv och målmedvetet inriktad på 
förbättring eller underhåll av en eller 
flera fysiska konditionskomponenter. 
Fysisk aktivitet någon form av 
kroppsrörelse.  

Downs, D S., Chasan-Taber, L., 
Evenson, K R., Leiferman, J., & Yeo, S 
A.  
 
Physical activity and pregnancy: Past 
and present evidence and future 
recommendations. 
 
Research Quarterly for Exercise and 
Sport, (2012)  
 
USA 
 

Presentera en litteraturöversikt som finns 
för att främja prenatal fysisk aktivitet, hur 
fysisk aktivitet kan minska 
hälsokomplikationer och informera om 
framtida forskning.  

Litteraturöversikt.  
Sammanställning och granskning av 
tidigare studier och riktlinjer.   

Det har skett en stor utveckling de 
senaste 50 åren och det finns tillräckliga 
empiriska bevis för att stödja främjandet 
av måttlig till kraftig fysisk aktivitet före, 
under och efter graviditet.  

Edvardsson, K., Ivarsson, A., 
Eurenius, E., Gravare, R., Nyström, M 
E., Small, R., & Mogren, I.  
 
Giving offspring a healthy start: 
parent´s experiences of health 
promotion and lifestyle change 
during pregnancy and early 
parenthood.  
 
BMC Public Health, (2011) 
 
Sverige  
 

Undersöka föräldrars erfarenheter av 
hälsofrämjande- och livsstilsförändring 
under graviditeten och tidigt föräldraskap.   

Kvalitativ innehållsanalys baserad på 
semistrukturerade djupintervjuer. 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ manifest och latent analys. 
 
n = 24 blivande/nyblivna föräldrar 
 

Föräldrar berättade om att de vidtagit 
livsstilsförändringar för att förbättra sin 
och fostrets hälsa under graviditeten 
och i tidigt föräldraskap för att skapa en 
hälsofrämjande miljö för barnet. 
Fostrets och de nyblivna barnets hälsa 
var den främsta orsaken till förändrade 
vanor. Dock var föräldrarnas motivation 
till egen förbättrad livsstil och hälsa låg.  
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Ekelin, M., Iversen, M L., Grönbäck 
Backhausen, M., & Hegaard, H K.  
 
Not now but later – a qualitative 
study of non-exercising pregnant 
women´s views and experiences of 
exercise.  
 
BMC Pregnancy and Childbirth, 
(2018) 
 
Sverige 
 

Belysa fysiskt inaktiva gravida kvinnors syn 
och erfarenhet gällande träning före och 
under graviditeten.   

Kvalitativ studie baserad på enskilda 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
analys 
 
n = 16 gravida kvinnor  

Deras största hinder var brist på rutiner, 
graviditetsrelaterade problem, långa 
arbetsdagar och prioritering av 
familjelivet. Många saknade stöd från 
mödrahälsovården. Exempel på 
övningar och aktiviteter efterfrågades. 
De ville bli mer aktiva och förebilder för 
sina barn.   

Eurenius, E., Lindkvist, M., Sundqvist, 
M., Ivarsson, A., & Mogren, I.  
 
Maternal and paternal self-rated 
health and BMI in relation to lifestyle 
in early pregnancy: the salut 
programme in Sweden.  
 
Scandinavian Journal of Public 
Health, (2011)  
 
Sverige 
 

Undersöka hur blivande föräldrar 
självskattat sin hälsa och BMI i relation till 
livsstil under tidig graviditet.  

Kvantitativ enkätundersökning.  
 
n =468 blivande mammor  
n =413 blivande pappor   

De flesta skattade sin generella hälsa 
som god, mycket god eller utmärkt. Få 
deltagare uppfylld de nationella 
riktlinjerna gällande hälsosam livsstil. 
Blivande föräldrar med normal BMI och 
som utförde fritidsaktiviteter var mer 
troliga att skatta sin hälsa som mycket 
god eller utmärkt. Att vara överviktig 
och ha icke hälsosamma levnadsvanor 
var mer vanligt bland män än kvinnor.  

Evenson, K R., & Bradley, C B.  
 
Belifes about exercise and physical 
activity among pregnant women.  
 
Patient Education and Counselling, 
(2009)  
 
USA 

Dokumentera självrapporterade åsikter 
angående fysisk aktivitet och träning bland 
gravida kvinnor.  

Kvantitativ enkätundersökning.  
 
n =1306 gravida kvinnor  

78% av kvinnorna höll med om att de 
flesta kvinnor kan fortsätta bara fysiskt 
aktiva och träna regelbundet under 
graviditeten. 68% höll med om att om 
de aldrig tränade innan graviditeten 
kunde börja under graviditeten. 98% 
höll med om att det fanns fördelar med 
lätt fysisk aktivitet, medan 73% höll med 
om att måttlig träning och 13% kraftfull 
träning bidrog med fördelar.   
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Fakhr-Movahedi, A., Rahnavard, Z., 
Salsali, M., & Negarandeh, R.  
 
Exploring nurse´s communicative 
role in nurse-patient relations: A 
qualitative study.  
 
Journal of Caring Sciences, (2016)  
 
Iran  

Utforska sjuksköterskornas kommunikativa 
roll i deras relation med patienter.  

Kvalitativ innehållsanalys baserad på 
enskilda intervjuer och observationer.  
 
n = 11 sjuksköterskor 
n = 12 patienter  

Sjuksköterskans roll i patientrelationer 
är utformad enligt patientens behov. 
Om patientens behov i kliniska miljöer 
definieras och klargörs på ett lämpligt 
sätt, kommer patientens relationer att 
förbättras och därigenom förbättras 
vårdkvaliteten. 

Fontein-Kuipers, Y., De Groot, R., & 
Van Staa, A-L.  
 
Women-centered care 2.0: Bringing 
the concept into focus. 
 
European Journal of Midwifery, 
(2018) 
 
Holland 

Presentera en konceptuell grund gällande 
kvinnocentrerad vård inom vårdvetenskap 
och praktik.  

Systematisk litteraturstudie utifrån åtta 
studier.  

Relationen mellan barnmorskan och den 
gravida kvinnan betonas starkt under 
graviditetsperioden. Det finns ett jämlikt 
delat fokus mellan fysiska parametrar av 
graviditeten och humanistiska 
dimensioner. Det ofödda barnets roll 
ingår inte i konceptet.   

Garber, C., Blissmer, B., Deschenes, 
M., Franklin, B., Lamonte, M., Lee, I., 
… Swain, D P.  
 
American College of Sports Medicine 
position stand. Quantity and quality 
of exercise for developing and 
maintaining cardiorespiratory, 
musculoskeletal, and neuromotor 
fitness in apparently healthy adults: 
guidance for prescribing exercise.  
 
Medicine and Science in Sports and 
Exercise, (2011) 
 
USA 

Ge vetenskapliga evidensbaserade 
rekommendationer till hälso- och 
sjukvårdspersonal i utvecklingen av 
individuella träningsrecept för friska vuxna 
i alla åldrar.  

Litteraturöversikt. 
Sammanställning av tidigare studier och 
riktlinjer.  

Träning som utförs efter 
rekommendationerna förbättrar fysisk 
och psykisk hälsa hos de flesta personer. 
Ett träningsprogram som inte inkluderar 
alla träningskomponenter eller uppnår 
mindre än de rekommenderade 
volymerna (intensitet, varaktighet och 
frekvens) har ingen uttalad effekt.  
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Gavard, J A., & Artal, R.  
Effect of exercise on pregnancy 
outcome.  
 
Clinical Obstetrics and Gynecology, 
(2008)  
 
USA 
 
 

Kritiskt utvärdera effekterna av motion för 
kvinnan och fostret före och under 
graviditeten. 

Litteraturöversikt utifrån alla tillgängliga 
existerande studier om effekterna av 
träning före och under graviditet.   

Minskad risk för graviditetsdiabetes och 
preeklampsi för modern om hon var 
fysiskt aktivt ett år innan graviditeten 
samt fram till graviditetsvecka 20. Inga 
rapporter hittades om eventuella risker 
för fostret.  

Gavin, N I., Gaynes, B N., Lohr, K N., 
Meltzer-Brody, S., Gartehner, G., & 
Swinson, T.  
 
Perinatal Depression. A systematic 
review of prevalence and incidence.  
 
Obstetrics & Gynecology, (2005)  
 
USA 
 
 

En översikt av prevalens och incidens av 
graviditetsrelaterad depression.  

Systematisk litteraturöversikt utifrån 28 
tidigare studier.  

19,2% av alla kvinnor har haft en 
depressiv period under de tre första 
månaderna postpartum. Inga slutsatser 
kan dras utifrån denna studie gällande 
förekomsten av depression bland 
gravida och postpartum kvinnor jämfört 
med kvinnor som inte vart gravida och 
fött barn.  

Hallal, P C., Andersen, L B., Bull, F C., 
Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, 
U.  
 
Global physical activity levels: 
surveillance progress, pitfalls and 
prospects.  
 
Lancet Physical Activity Series 
Working Group, (2012)  
 
Brasilien 
 
 

Presenterar världsomspännande fysiska 
aktivitetsnivåer som presenterar likheter 
och skillnader i delaktighet och deltagande 
regioner, länder och befolkningar emellan.  

Data insamlad från totalt 227 länder.  31,1% av alla vuxna världen över är 
fysiskt inaktiva. Inaktivitet stiger med 
ålder, är högre bland kvinnor än män 
och ökar i höginkomstländer.  
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Haskell, W L., Lee, I-M., Pate, R R., 
Powell, K E., & Blair, S N. 
  
Physical activity and public health: 
Update recommendation for adults 
from the American College of Sports 
Medicine and the American Heart 
Association. 
  
Circulation Journal, (2007) 
 
USA 

Uppdatera och förklara 1995 års 
rekommendationer om vilka typer och 
mängder fysisk aktivitet som behövs av 
friska vuxna för att förbättra och bibehålla 
hälsan. 

Litteraturöversikt utifrån studier 
gällande ämnet som publicerats efter år 
1995.  

Alla vuxna bör utöva aktiviteter som 
upprätthåller eller ökar muskelstyrkan 
och uthålligheten minst två dagar i 
veckan. Genom fysisk aktivitet kan 
människor minska risken för kroniska 
sjukdomar och förhindra ohälsosam 
viktökning, med fördel genom att 
överskrida den lägsta nivån av 
rekommenderad mängd fysisk aktivitet.   

Hegaard, H., Kjaergaard, H., Damm, 
P., Petersson, K., & Dykes A-K.  
 
Experiences of physical activity 
during pregnancy in Danish 
nulliparous women whit a physically 
active life before pregnancy. A 
qualitative study. 
  
BMC Pregnancy & Childbirth, (2010)  
 
Sverige 
 

Belysa förstföderskors upplevelser och 
synpunkter gällande fritidsaktiviteter och 
fysisk aktivitet under graviditet, som själva 
var fysiskt aktiva före graviditeten. 

Kvalitativ studie baserad på enskilda 
intervjuer med öppna frågor.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys.  
 
n = 19 gravida kvinnor.  

Kvinnorna upplever det obekvämt och 
har en känsla av osäkerhet gällande 
fysisk aktivitet under graviditet. Genom 
att applicera egna erfarenheter, ha 
förebilder, se att andra gravida kvinnor 
tränar och följa råd från sin barnmorska 
hjälps kvinnor att komma över dessa 
hinder. De som var fysiskt aktiva 
vittnade om ett fysiskt välmående.  

Huberty, J., Dinkel, D., Beets, M W., 
& Coleman, J.  
 
Describing the use of the internet for 
health, physical activity and nutrition 
information in pregnant women.  
 
Maternal and Child Health Journal, 
(2013) 
 
USA 

Undersöka hur gravida kvinnor använder 
internet för att söka hälsoinformation 
gällande fysisk aktivitet och näring, under 
graviditeten.  

Kvantitativ enkätundersökning. 
 
n = 293 kvinnor.  

Nästan alla sökte själva information via 
internet. De kvinnor som sökt 
information via internet kände en större 
säkerhet till att vara fysiskt aktiv då det 
kände tillförlitlighet till informationen. 
Gällande näringsintag skedde i stort sett 
ingen förändring.  
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Hunter, B., Berg, M., Lundgren, I., 
Ólafsdóttir, Ó Á., & Kirkham, M.  
 
Relationships: the hidden threads in 
the tapestry of maternity care.  
 
Midwifery, (2008)  
 
Sverige  
 

Sammanställa tidigare forskning för att 
identifiera och belysa områden om 
behöver diskuteras ytterligare för att 
förbättra relationen mellan barnmorskor 
och blivande mödrar.  

Litteraturöversikt av tidigare studier.  Barnmorskan är den som håller allt 
samman Som hon brister i detta 
försvåras också relationen mellan 
barnmorskan och kvinnan. Det är av vikt 
att belysa betydelsen av relationen och 
hur den bäst utvecklas, vårdas och 
upprätthålls.  

Le Strat, Y., Dubertret, C., & Le Foll, 
B.  
 
Prevalence and correlates of major 
depressive episode in pregnant and 
postprtum women in the United 
States.  
 
Journal of Affective Disorders, (2011) 
 
USA 
 

Fylla de kunskapsluckor som finns gällande 
nationell kunskap om depression under 
graviditet och dess riskfaktorer.  

Kvantitativ metod. Data inhämtad från 
NESARC.  
 
n = 43 093 gravida kvinnor.  

Den totala förekomsten av depression 
bland gravida kvinnor var 12,4% och 
depression postpartum var 
överrepresenterade bland yngre 
kvinnor.  

Lindqvist, M., Lindkvist, M., Eurenius, 
E., Persson, M., Ivarsson, A., & 
Mogren, I.  
 
Leisure time physical activity among 
pregnant women and its associations 
with maternal characteristics and 
pregnancy outcomes.  
 
Sexual & Reproductive Healthcare, 
(2016) 
 
Sverige 
 

Undersöka gravida kvinnors tidigare 
fysiska vanor innan graviditet och i tidig 
graviditet och dess association till 
karakteristiska utfall på kvinnan och 
graviditeten.  

Kvantitativ metod.  
Tvärsnittsstudie med insamlade data 
från Mödrahälsoregistret och 
Salutprogramregistret. 
 
n = 3868 gravida kvinnor.  

Nästan hälften av alla deltagare 
uppnådde den rekommenderade nivån 
av fysisk aktivitet. De kvinnor som 
uppnådde rekommendationerna hade 
lägre BMI, mycket bra eller bra 
självskattad hälsa och högre 
utbildningsnivå. Ingen signifikant 
association kunde etableras mellan 
fysisk aktivitet och graviditetsdiabetes 
och födelsevikt.  
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Lindqvist, M., Mogren, I., Eurenius, 
E., Edvarsson, K., & Persson, M.  
 
”An on-going individual adjustment”: 
A qualitative study of midwives’ 
experiences counselling pregnant 
women on physical activity in 
Sweden.  
 
BMC Pregnancy & Childbirth, (2014) 
 
Sverige  
 
 
 
 

Studera hur svenska barnmorskor 
upplever rådgivningen till en gravid kvinna 
gällande fysisk aktivitet med speciellt fokus 
på hinder under graviditeten.   

Kvalitativ studie baserad på 
fokusgruppsdiskussioner.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ manifest och latent 
innehållsanalys. 
 
n = 41 barnmorskor. 

Huvudtemat ”pågående individuell 
justering” bygger på tre kategorier; 
”rådgivning som en utmaning”, 
”rådgivning som att gå på tunn is” och 
”rådgivning som en möjlighet” och 
reflekterar barnmorskans pågående 
behov att justera deras rådgivning efter 
kvinnan de möter och hennes specifika 
situation. De upplevde rådgivningen 
som komplex, svår, utmanande och som 
en möjlighet.   

Lindqvist, M., Persson, M., & 
Mogren, I.  
 
”Longing for individual recognition” – 
Pregnant women´s experiences of 
midwives’ counselling on physical 
activity during pregnancy.  
 
Sexual & Reproductive Healthcare, 
(2017)  
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka gravida kvinnors erfarenheter 
av livsstilsrådgivning från en barnmorska, 
ta i tu med hälsofrämjande åtgärder med 
särskild inriktning på fysisk aktivitet under 
graviditeten och faktorer som påverkar 
tillförlitligheten av rådgivning som bedrivs 
av en barnmorska.  

Kvalitativ studie baserad på 
djupintervjuer. 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ manifest och latent 
innehållsanalys.  
 
n = 14 förstföderskor. 

Individuell rådgivning om fysisk aktivitet 
under graviditeten baserad på 
deltagarnas individuella behov 
efterfrågades. Kvinnorna kunde uppleva 
barnmorskan som att hon hade sin egen 
agenda att jobba efter, bristande 
kunskaper och primärt fokus på 
medicinsk övervakning.  
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Robledo-Colonia, A., Sandoval-
Restrepo, N., Mosquera-Valderrama, 
Y., Escobar-Hurtado, C., & Ramírez-
Vélez, R.  
 
Aerobic exercise training during 
pregnancy reduces depressive 
symptoms in nulliparous women: 
A randomised trial.  
 
Journal of Physiotherapy, (2012)  
 
Colombia 
 
 
 
 
 
 

Undersöka om övervakad aerob träning 
under graviditet minskar depressiva 
symtom bland förstföderskor.  

Kvantitativ randomiserad studie.  
 
n = 80 förstföderskor.  

Experimentgruppen minskade, efter 3 
månader med träning, sina depressiva 
symtom med 95% jämfört med 
kontrollgruppen.  

Sayakhot, P., & Carolan-Olah, M. 
 
Internet use by pregnant women 
seeking pregnancy-related 
information: a systematic review.  
 
BMC Pregnancy and Childbirth 
(2016) 
 
Australien  
 
 
 

 
 
 
 

Undersöka hur gravida kvinnor använder 
sig av internet för att hämta 
gravidrelaterad information.   

Systematisk litteraturstudie utifrån sju 
tidigare studier.  

Minst en gång i månaden sökte 
kvinnorna information via internet, 
främst gällande fosterutveckling. 
Kvinnor med högre utbildning sökte i 
större utsträckning mer information. De 
flesta ansåg att informationen var 
tillförlitlig men den diskuterades sällan 
med barnmorskan.  
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Stengel, M R., Kraschnewski, J L., 
Hwang, S W., Kjerulff, K H., & 
Chuang, C H.  
 
”What my doctor didn´t tell me”: 
Examining health care providers 
advice to overweight and obese 
pregnant women on gestational 
weight gain and physical activity.  
 
Women´s Health Issues, (2012) 
 
USA 

Beskriva vilka råd gravida kvinnor med 
övervikt och fetman fick motta från 
vårdpersonal, gällande 
graviditetsviktuppgång och träning, och 
hur kvinnan såg på rådet.  

Kvalitativ studie baserad på 
semistrukturerade intervjuer.   
 
Analysmetod:  
Grundad teori analys. 
 
n = 24 gravida kvinnor. 

Kvinnorna berättade att de fick rådet 
om att inte gå upp för mycket i vikt eller 
inga råd alls. Personalen kunde upplevas 
som obekymrade gällande överdriven 
viktuppgång. Kvinnorna uppskattade 
och värdesatte vårdpersonalens råd och 
rekommendationer. Kvinnorna fick 
begränsad eller ingen information kring 
fysisk aktivitet, de fick råd om att vara 
försiktiga och utföra begränsad träning 
under graviditeten. De upplevde 
vårdpersonalens råd och kunskaper om 
fysisk aktivitet som begränsad.  
 

Swift, D L., Lavie, C J., Johannsen, N 
M., Arena, R., Earnest, C P., O´Keefe, 
J O., … Church, T S.  

Physical activity, cardiorespiratory 
fitness, and exercise training in 
primary and secondary coronary 
prevention.  

Circulation Journal, (2013) 

USA 

Diskuterar interaktionen mellan fysisk 
aktivitet, fetma och hjärt- och 
kärlsjukdomar inklusive effekten av fysisk 
aktivitet och träningsprogram och dess 
effekter på hjärt- och kärlsjukdomar.    

Litteraturöversikt av tidigare studier.  Det är tydligt att förskrivning av 
program gällande fysisk aktivitet och 
träning har undernyttjats när man ser till 
dess effekter och i relation till hur ofta 
de används. Nyttan av träning för 
patienter med hjärt- och kärlsjukdomar 
tyder starkt på att fler patienter bör 
uppmuntras att delta.  

Woody, C A., Ferrari, A J., Siskind, D 
J., Whiteford, H A., & Harris, M G.  
 
A systematic review and meta-
regression of the prevalence and 
incidence of perinatal depression.  
 
Journal of Affective Disorders, (2017)  
 
Australien  

Genom att systematiskt granska tillgänglig 
litteratur får fram global uppskattning av 
prevalens och incidens av perinatal 
depression.   

Systematisk litteraturöversikt utifrån 96 
tidigare studier.  

Förekomsten av perinatal depression 
var högre bland kvinnor från låg- och 
medelinkomstländer jämfört med 
kvinnor från höginkomstländer. Den 
sammanlagda förekomsten var 11,9% 
under perinatalperioden.  
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