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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten kan hjälpa kvinnan att bibehålla en 
god hälsa samt förebygga mot graviditetskomplikationer. Att drabbas av 
graviditetskomplikationer kan medföra allvarliga sjukdomar för kvinnan och fostret. 
Hypertoni, preeklampsi, graviditetsdiabetes, problematik med bäckenbotten är endast några 
exempel på graviditetskomplikationer som kan påverka hälsan. Genom att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att inte drabbas av graviditetskomplikationer, 
rekommenderas att fysisk aktivitet utförs minst 150 minuter i veckan med en medelmåttig 
intensitetsnivå. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av fysisk 
aktivitet under graviditeten. Metod: För att genomföra studien användes en kvalitativ metod 
med semistrukturerad intervjuguide. Vid framtagandet av deltagare användes 
bekvämlighetsurval där fem deltagare som var fysiskt aktiva under graviditeten godkände en 
medverkan. Resultat: Utifrån deltagarnas upplevelse hävdas fysisk aktivitet under 
graviditeten påverka både kvinnans och fostrets hälsa positivt. Fysisk aktivitet påvisade 
främja den mentala och fysiska hälsan positivt genom att minska smärta och mentala 
påfrestningar. Slutsats: Utifrån resultatet ansågs fysisk aktivitet under graviditeten vara en 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärd för att bibehålla en god hälsa, för både 
under och efter graviditeten.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, fysisk aktivitet under graviditet, graviditet, 
graviditetskomplikationer, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. 

  



ABSTRACT 

Background: Performing physical activity during pregnancy can help the woman maintain 
good health and prevent against pregnancy complications. Experiencing pregnancy 
complications can cause serious diseases for the woman and the fetus. Hypertension, 
preeclampsia, gestational diabetes, pelvic floor problems are just a few examples of 
pregnancy complications that can affect health. By working health promotion and disease 
prevention to avoid pregnancy complications, it is recommended that physical activity is 
performed at least 150 minutes a week with a mediocre intensity level. Purpose: The 
purpose of the study is to describe women's experience of physical activity during pregnancy. 
Method: To carry out the study, a qualitative method with semi-structured interview guide 
was used. In the development of participants, comfort selections used where five participants 
who were physically active during pregnancy approved a participation. Result: Based on the 
participants experience, physical activity during pregnancy is claimed to affect both the 
woman's and the fetus' health positively. Physical activity demonstrated promoting mental 
and physical health positively by reducing pain and mental strain. Conclusion: Based on 
the result, physical activity during pregnancy was considered a health promotion and disease 
prevention measure to maintain good health, both during and after pregnancy. 

 

Keywords: Health promotion and disease prevention, physical activity, physical activity 
during pregnancy, pregnancy, pregnancy complications. 
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1 INTRODUKTION 

Att öka kunskapen om hur fysisk aktivitet skall utföras under graviditeten framkallar fler 
fördelar för samhällets folkhälsa, till exempel ökad psykisk och fysisk välmående. Eftersom 
en god hälsa kan bibehållas samt att fortsatt arbete med sjukdomsförebyggande kan 
vidmakthållas. Att vara fysisk inaktiv under graviditeten ökar risken för kvinnan att drabbas 
av graviditetskomplikationer som graviditetsdiabetes, hypertoni, övervikt och fetma samt 
problematik med bäckenbotten. Graviditetskomplikationer kan framkalla skador på både 
fostret och kvinnan som kan påverka hälsan negativt. Enligt forskning anses fysisk aktivitet 
minska risken att drabbas av graviditetskomplikationer under graviditet och en bättre hälsa 
utlovas för kvinnan och fostret. Det kan även bidra till att förlossningen underlättas samt att 
risken att barnet drabbas av förtidig födsel minskas. Motivet till valt studieområde grundades 
för att öka kunskapen på hur fysisk aktivitet kan påverka graviditeten. Ytterligare forskning 
bör genomföras då med intentionen att bevara en god folkhälsa samt skapa goda livsvillkor 
för fostrets framtid. Det vill säga att förhindra antalet barn som drabbas av medfödda 
sjukdomar som kan hindra fostret att erhålla ett en god hälsa och välmående. 

En förförståelse gällande fysisk aktivitet under graviditeten ansågs vara begränsat, då endast 
grundkunskap om graviditet erhölls. Anledningen till en begränsad förförståelse erhölls var 
för att information gällande fysisk aktivitet under graviditeten inte introducerades, vare sig 
från närstående eller samhället. Att undersöka det valda studieområdet har kunskapen ökat 
till en måttlig nivå genom att tidigare forskning har studerats. Att förfoga kunskap på vilka 
fördelar fysisk aktivitet under graviditet kan medföra kan resultera till att en god hälsa 
bibehålls och risken att drabbas av graviditetskomplikationer minskas.  

Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten är en hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärd, det genererar till ett ökat välmående samt ökar möjligheten 
till förbättrat livsvillkor för både kvinnans och fostrets hälsa. Fysisk aktivitet kan framkalla 
en god folkhälsa om rekommendationerna följs, vilket är 150 minuter i veckan.  

  



 2  

 

2 BAKGRUND 

Att vara fysisk aktiv under graviditeten uppvisas vara en hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärd för både kvinnan och fostret, då en god hälsa och vålmande uppnås (Cioffi et al, 2010). 
Folkhälsan påverkas positivt genom att vara fysisk aktiv under graviditeten då färre antal 
kvinnor drabbas av graviditetskomplikationer och samtidigt främja befolkningens hälsa 
(Svenska FN-förbundet [FN], 2019a). Samhället nyttjas av att vara fysiskt aktiv då kostnader 
för medicinska resurser samt arbetsbelastningen för sjukvården sänks (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  

Utifrån nämnda hälsofrämjande och förebyggande åtgärder har arbetet möjligheten att 
uppnå de globala målen utifrån agenda 2030, mer specifikt mål tre. Agenda 2030 som består 
av 17 globala mål strävar efter att skapa en hållbar utveckling som är inkluderande och rättvis 
för alla (FN, 2019b). Global mål tre strävar efter att skapa en god hälsa och välbefinnande för 
alla åldrar världen över (FN, 2019a). Inom mål tre finns det nio olika delmål som bryter ner 
det stora målet. Till studien kan målet användas för att pointera att fysisk aktivitet under 
graviditeten bör utföras, då det skapar en möjlighet för kvinnorna att bibehålla en god hälsa 
och samtidigt sänka antalet incidenter för graviditetskomplikationer (Gasparin et al, 2018).  

Baserat på de ovannämnda är fysisk aktivitet under graviditeten en hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärd för att uppnå globala målet samt bevara och bibehålla hälsan 
för både kvinnan och fostret (FN, 2019a). Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten kan 
fostrets välmående påverkas positivt genom att fostret kan leva ett hälsosamt liv utan några 
medfödda sjukdomar (Fridén, 2018).  

2.1 Fysisk aktivitet och graviditet 
Under flera decennier uppmanades kvinnor att inte vara fysisk aktiva under graviditeten då 
det kunde skada fostret (Fridén, 2017). Komplikationer under graviditeten kan behandlas 
och förebyggas genom fysisk aktivitet, dock råder det en viss okunskap gällande vad samt hur 
intensivt kvinnan bör träna för att inte skada kroppen och fostret (Fridén, 2017). Fysiologiska 
förändringar sker under graviditeten med avsikt att fullborda graviditeten. Förändringarna 
som sker i kroppen är att kardiovaskulära systemet vidgar sig för att tillföra blod till fostret, 
likväl förändras hormonnivåerna i kroppen för att säkerställa att fostret får tillräckligt med 
syre. Fridén (2017) beskriver även att ämnesomsättningen ökar när kvinnan är gravid vilket 
innebär att kroppstemperaturen ökar. Då fostret kan skadas när kroppstemperaturen ökar 
åtgärdar kroppen problemet genom att öka svettkörtelsaktiviteten för att kunna reglera 
kroppstemperaturen (Fridén, 2017). 
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Viktuppgång är den vanligaste förändringen som sker i kroppen när kvinnan blir gravid. En 
utav riskfaktorerna med övervikt och fetma är att blodsockernivån regleras och påverka 
känsligheten för insulin. Vilket kan leda till att kvinnan drabbas av graviditetsdiabetes 
(Fridén, 2017). Enligt Savvaki et al (2018) utvecklas graviditetsdiabetes av högt blodtryck 
samt hormonstörningar, att drabbas av hormonstörningar under graviditeten orsakas av 
kvinnans nedsatta produktion av insulin. Att arbeta med förebyggande insatser, som fysisk 
aktivitet under graviditeten bevisas halvera risken att drabbas av graviditetsdiabetes (Savvaki 
et al, 2018).  

Fysisk aktivitet innebär att individens kropp är aktiv genom rörelse för att öka 
energiomsättningen (Faskunger, 2007). För att vara fysisk aktiv kan till exempel 
promenader, löpning, cykla, gruppträningar, styrketräning med mera utföras. De nämnda 
träningsformerna kan utföras hemma, utomhus och i träningsanläggningar, det vill säga 
gym. Att utföra fysisk aktivitet hemma kan övningar som endast kräver kroppsvikt utföras, 
vilket kan vara knäböj, situps, armhävningar, utfallsteg och så vidare (Faskunger, 2007). 
Övningarna kan även utföras med vikt dock om träningsredskap finns tillgängligt i hushållet. 
Att utföra fysisk aktivitet utomhus ökar valmöjligheterna för individen då resurser finns 
tillgängligt. I dagsläget har samhället infört utomhusgym, löparbanor samt olika 
vandringsslingor för att underlätta för allmänheten. Då med anledning att öka antalet fysiskt 
aktiva individer (Faskunger, 2007). Träningsanläggningar har liknande utbud som samhället 
erbjuder, dock har träningsanläggningar ett bredare utbud där flera olika träningsmaskiner 
erbjuds. Med ett utökad utbud av träningsmaskiner kan individerna anpassa sina 
träningspass utifrån deras behov och förutsättningar (Faskunger, 2007).  

Att vara fysisk aktiv är en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande faktor för hälsan då det 
minskar riskerna att drabbas av sjukdomar som kan försämra hälsan, som till exempel 
diabetes, övervikt och fetma, cancer, psykisk ohälsa och hjärt- och kärlsjukdomar (Kader & 
Naim-Shuchana, 2014). Enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2012) innebär begreppet 
hälsofrämjande att människan utför fysisk aktivitet för att bibehålla en god hälsa. Begreppet 
förebyggande innebär att människan är fysisk aktiv för att förhindra uppkomsten av de 
nämnda sjukdomarna och bibehålla den goda hälsan. För att människan ska kunna bibehålla 
en god hälsa bör någon slags fysisk aktivitet utföras i cirka 30 minuter minst fem dagar i 
veckan.  

2.2 Fysisk aktivitets påverkan på graviditet 
Enligt Savvaki et al (2018) hävdas forskning påvisa att fysisk aktivitet är en positivt 
påverkande faktor för kroppen under graviditeten, det bidrar till mindre 
graviditetskomplikationer under graviditeten samt snabbare återhämtning efter graviditeten. 
Fysisk aktivitet under graviditeten kan medföra flera olika positiva förändringar i kroppen 
som underlättar för kvinnan och fostret, främst under och efter graviditeten (Leppänen et al, 
2014). De positiva förändringarna som medförs är att de kardiovaskulära funktionerna 
förbättras genom att blodflödet ökar då fostret är i behov av blod och syre för att främja en 
god hälsa (Leppänen et al, 2014). Fysisk aktivitet hjälper kvinnan att behålla en hälsosam 
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vikt (en vikt som inte hindrar kvinnan att vara fysisk aktiv) samt minimerar riskerna att 
drabbas av graviditetskomplikationer. Nackdelen med att inte vara fysisk aktiv under 
graviditeten kan även medföra negativa effekter efter graviditeten, graviditetsdiabetes kan 
utvecklas till diabetes typ 2 ifall kvinnan inte utför fysisk aktivitet tidigt under graviditeten 
(Leppänen et al, 2014).  

Gravida kvinnor kan drabbas av flertal olika komplikationer som hypertoni, vilket innebär 
högt blodtryck och orsakas av övervikt, fetma, njursjukdom samt ärftlighet (Savvaki et al, 
2018). För att undvika risken att utsättas för hypertoni bör ett strukturerat träningsprogram 
implementeras tidigt under graviditeten. Övervikt och fetma är den mest frekventa 
riskfaktorn som gravida kvinnor drabbas av och är en bidragande faktor till de flesta 
graviditetskomplikationer (Fridén, 2017). Graviditetsdiabetes är ett exempel på vad övervikt 
och fetma kan framkalla. Som tidigare nämnt är högt blodtryck och hormonstörningar 
riskfaktorerna till sänkt känsligheten för insulin, däremot bevisar forskning att övervikt och 
fetma är ytterligare en bidragande faktor till sänkt känslighet för insulin (Fridén, 2017).  

Problematik med bäckenbotten kan också framkallas av övervikt och fetma, då ökad 
belastning på bäckenbotten kombinerat med hormonförändringar kan framkalla 
dysfunktion, som till exempel urininkontinens (Kader & Naim-Shuchana, 2013). För att 
behandla graviditetsdiabetes och dysfunktion i bäckenbotten bör kvinnan vara fysisk aktiv 
under graviditeten. Utövandet sker genom konditions- och styrketräning samt knipövningar, 
dock krävs korrekta instruktioner när knipövningar utförs för att det skall medföra positiva 
effekter. Rekommendationerna för att stärka och bibehålla styrkan i bäckenbotten bör åtta 
till tolv repetitioner utföras tre gånger i veckan (Kader & Naim-Shuchana, 2013).  

Preeklampsi är ytterligare en graviditetskomplikation som kvinnor drabbas av dock 
exponeras endast två till åtta procent världen över. Preeklampsi innebär att gravida kvinnor 
får ett förhöjt blodtryck kombinerat med äggvita i urinen vilket anses vara allvarligt (Fridén, 
2017). Evidensbaserade åtgärder finns en liten mängd av och de fåtal evidensbaserade data 
bevisar att fysisk aktivitet kan förebygga incidensen av preeklampsi, dock bör det utföras 
under de första 20 veckorna (Fridén, 2017). Enligt Gasparin et al (2018) bör hälsan 
övervakas och samtidigt utföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att skapa en 
god hälsonivå för kvinnan och fostret.  

Varje kvinna påverkas olika under graviditet, enligt Poudevigne och O’Connor (2005) 
förknippas graviditet med ångest, depression och utmattning. Det psykologiska och 
fysiologiska måendet hävdas variera periodvis, inom specifika perioder upplever kvinnorna 
både negativt och positivt psykologiskt samt fysiologiskt mående. Det fysiologiska måendet 
anses påverkas mest under vecka 12 till 16 och 32 till 36. Kvinnorna hade mer energi under 
vecka 12 till 16 jämfört mot vecka 32 till 36 då kvinnorna upplevdes mer utmattade, vilket 
även associerades med symptom av depression. 

Enligt Vamos et al (2015) minimeras risken att barnet föds för tidigt när kvinnan är fysiskt 
aktiv under graviditeten. Det framkommer signifikanta skillnader mellan att vara fysiskt 
aktiv kontra icke fysiskt aktiv under graviditeten. Skillnaderna som påvisades i studien var att 
kvinnorna som inte utförde fysisk aktivitet under graviditeten hade 94 barn fötts innan det 
angivna födelsedatumet (ca 18 procent) (Vamos et al, 2015). För de som var fysisk aktiva 
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under graviditeten hade 41 barn fötts innan det angivna födelsedatumet (ca 12 procent). Det 
totala antalet deltagare var 1713 gravida kvinnor. Att födas förtidigt kan medföra 
konsekvenser för fostrets hälsa då utvecklingen inte är fullbordad och medfödda sjukdomar 
kan framkomma (Vamos et al, 2015). Om fostret föds närmre det angivna födelsedatumet 
ökar chanserna till en förbättrad hälsa, vilket leder till att risken att drabbas av medfödda 
sjukdomar sänkas (Vamos et al, 2015).  

Enligt Weir et al (2010) anses kunskaper gällande fysisk aktivitet under graviditet kan avgöra 
ifall kvinnan väljer att vara fysiskt aktiv eller ej. Beslutstagandet härstammar utifrån den 
attityden kvinnan förfogar över samt sociala faktorer. Det vill säga kvinnans beslutstagande 
påverkas av inre faktorer som till exempel beteende och attityd samt socioekonomisk status 
som till exempel ekonomi, utbildning och träningskunskaper (Weir et al, 2010). Enligt 
Takami et al (2018) anses en hög utbildningsnivå generera högre inkomst och kan bidra till 
ett ökat välmående hos individen. Hög socioekonomisk status en positiv inverkan på 
kvinnans hälsa och fostrets utveckling då kunskaper och ekonomiska resurser för att arbeta 
med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder är tillgängliga. Kvinnor med låg 
socioekonomisk status tillhandahåller inte liknande kunskaper eller ekonomiska resurser för 
att kunna utföra fysisk aktivitet under graviditet (Takami et al, 2018). Till exempel kunskaper 
om vad för träning som skall utföras eller erhåller bristande ekonomin för att införskaffa 
gymkort eller likande, vilket leder till att hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inte 
uppnår samma kvalitet som de med hög socioekonomisk status. Därav anses kvinnans hälsa 
och fostrets utveckling inte vara lika stabil (Takami et al, 2018).  

2.2.1 De sju principerna för ett hälsofrämjande arbete 

För att säkerställa en god hälsa och välmående för kvinnan har samhället använts sig av 
Ottowa Charters sju vägledande principer för att utforma ett hälsofrämjande arbete 
(Ringsberg, Olander, & Tillgren, 2014). De sju principerna vägleder de gravida kvinnorna 
utifrån de värderingar och förhållningssätt som framförs, för att därefter skapa 
hälsofrämjande åtgärder. Principerna Ottowa Charter har framfört är empowerment, 
deltagande, holistisk hälsosyn, jämlikhet i hälsa, intersektoriellt, hållbar utveckling och flera 
strategier (Ringsberg et al, 2014).  

Empowerment betyder möjligheten för samhället och individen att få mer makt över faktorer 
som påverkar ens hälsa. Faktorerna kan vara av miljörelaterade, personliga och 
socioekonomiska nivåer (Ringsberg et al, 2014). Deltagande innebär att individer som berörs 
av det hälsofrämjande arbetet ska involveras i alla steg genom planeringen, 
implementeringen och utvärderingen av arbetet (Ringsberg et al, 2014). Holistisk hälsosyn 
tyder på att hälsa bör ses som en helhet i ständig utveckling. Utvecklingen innefattar alla 
aspekter inom hälsan, som den fysiska, psykiska, sociala och andliga (Ringsberg et al, 
2014). Jämlikhet i hälsa berör perspektivet av social rättvisa och jämlikhet (Ringsberg et al, 
2014). Den intersektoriella principen innebär att relevanta sektorer inom 
verksamhetsområdet involveras i arbetet och samverkar med varandra (Ringsberg et al, 
2014). Vidare tyder principen hållbar utveckling att förändringar som sker i samhället och 
individen bör vara varaktiga och även fortsätta fungera ifall huvudinsatsen upphör 
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(Ringsberg et al, 2014). Till sist betyder flera strategier att flera insatser bör kombineras för 
ett gynnsamt hälsofrämjande arbete. Insatser som Samhällsutveckling, policyutveckling, 
utbildning och lagstiftning (Ringsberg et al, 2014).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Self- efficacy theory och Health belief model valdes till studien eftersom båda ansågs beskriva 
och skapa en förståelse till varför kvinnorna valde att utföra fysisk aktivitet under 
graviditeten. Self- efficacy theory skapar en uppfattning av individens förmåga att utföra 
handlingar som har en positiv inverkan på hälsan (Bandura, 1994). I studiens fall handlar det 
om kvinnornas uppfattade förmåga att vara fysiskt aktiva under graviditeten och hur deras 
hälsa kan påverkas av det. Health belief model kan beskriva orsaken till varför kvinnorna 
väljer att vara fysiskt aktiva under graviditeten sam vilka fördelar det kan medföra 
(Hochbaum, 1958).  

2.3.1 Self- efficacy theory 

Self- efficacy theory handlar om individens förmåga att åstadkomma uppsatta mål. Teorin 
beskriver att individen utför endast handlingar som den vet har förmågan att uppnå ett 
positivt resultat. Ifall individen har en bristande förtroende på sin egen förmåga, kommer 
inte individen att anstränga sig att för att försöka uppnå målet. Att inneha ett starkt 
förtroende på sin egen förmåga att lyckas med aktiviteten kan även svåra aktiviteter uppnås, 
då på grund av förtroendet på sig själv. Teorin har fyra steg som beskriver hur uppfattningen 
om sin egen förmåga kan påverka individens self- efficacy. Stegen är: somatic och emotional 
state, verbal persuasion, vicarious experience och mastery experience (Bandura, 1994). 

Somatic och emotional state (somatisk och emotionell status) inträffas när individen vill 
utföra någon aktivitet men inte har kunskapen på hur det skall genomföras. Bristande 
kunskap på hur en aktivitet skall genomföras kan framkalla stress, oro, ångest och rädsla, 
vilket skapar en negativ effekt på individens self- efficacy (Bandura, 1994).  

Enligt Bandura (1994) hävdas verbal persuasion (övertalning) influera individens self- 
efficacy positivt utifrån socialt stöd. Individen blir inspirerad och motiverad för att övervinna 
aktiviteten, genom det verbala stödet som tillhandahålls.  

Vicarious experience (observationer av andra människor) innebär att individen skapar en 
uppfattning genom att observera andra personer som har liknande potential utföra en 
specifik aktivitet, därav avgöra ifall individen kommer lyckas med aktiviteten eller inte. Att 
utgå från observationer kan framkalla positiva och negativa effekter, det positiva effekterna 
är ett ökat self- efficacy då individens förtroende över sin förmåga ökar. Det negativa med 
observationer är att det kan sänka individens self- efficacy då jämförelser mellan individen 
själv och den observerade utförs (Bandura, 1994). 

Mastery experience (behärskande erfarenheter) framkommer när individen utför en 
aktivitet och utmynnar ett positivt resultat. När ett resultat uppnås skapas ett ökat förtroende 
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på individens förmåga och strävan över att uppnå nya mål ökar. Att åstadkomma nya mål 
kan anses vara enkel då individen kan träna för att uppnå målet. Däremot kan ett ökat 
förtroende på sig egen förmåga inte utvecklas då de nya aktiviteterna är liknande till de 
tidigare aktiviteterna samt att svårighetsgraden inte ökats (Bandura, 1994).  

2.3.2 Health belief model 

Health belief model (HBM) är en modell som identifierar orsaken till varför individen utför 
de valda handlingarna. Enligt Hochbaum (1958) anses hälsobeteendet påverkas utifrån 
individens åsikter eller uppfattningar. Modellen innehåller fyra steg som kan beskriva 
individens hälsobeteende och de stegen är: upplevd mottaglighet och känslighet för en 
negativ, händelsens allvarlighet och betydelse, upplevda fördelar och upplevda nackdelar. 

Upplevd mottaglighet och känslighet för en negativ händelse beskriver individens 
uppfattningar om hur allvarligt en sjukdom kan vara, eller som i detta fall hur viktigt det är 
med fysisk aktivitet under graviditet. Individens uppfattningar formar sig oftast från kunskap 
eller från tidigare faktorer som har påverkat individen (Hochbaum, 1958).  

Händelsens allvarlighet och betydelse är steget som har mest påverkan på individens val för 
att förbättra hens hälsobeteende, då individen är medveten av vilka faktorer ett ohälsosamt 
beteende kan medföra (Hochbaum, 1958).  

Upplevda fördelar kan gestalta en ökad förståelse av det förbättrade hälsobeteendet samt 
avgöra ifall hälsobeteendet vidmakthålls eller inte. Genom att individen själv inser att det 
framkommer fler fördelar med det nya hälsobeteendet än det gamla (Hochbaum, 1958).  

Upplevda nackdelar framkallar de faktorerna som hindrar individen att vidmakthålla 
förändringsarbetet, vilket är individens uppfattningar på hur de uppstådda hindren skall 
handskas (Hochbaum, 1958).  

Enligt Hochbaum (1958) anses HBM innehålla Self- efficacy i modellen eftersom båda kan 
framföra en ökad självtillit för individen. Self- efficacy var från början ett begrepp som endast 
innefatta självtillit. Under senare år omvandlades Self- efficacy till en teori då den ansågs 
kunna påverka individens självtillit utifrån de stegen som framkommer i teorin. Däremot kan 
både teorin och modellen framföra samma resultat, dock genom olika arbetsmetoder.  



 8  

2.4 Problemformulering 
Under graviditeten kan kvinnan drabbas av flertal olika graviditetskomplikationer som kan 
skada både kvinna och fostret. De komplikationer som kvinnan kan drabbas av är hypertoni, 
övervikt och fetma, graviditetsdiabetes, preeklampsi, depression samt problematik med 
bäckenbotten. Dagslägets problematik är att kvinnor förfogar bristande kunskaper gällande 
fysisk aktivitet under graviditeten, vilket motsvarar att flertal kvinnor är fysiskt inaktiva. 
Detta anses vara en riskfaktor för både kvinnans och fostrets hälsa. Att drabbas av 
graviditetskomplikationer kan bero på kvinnans livsstil och livsvillkor, till exempel om 
kvinnan väljer att vara fysisk inaktiv så ökar risken att drabbas av graviditetskomplikationer 
samt kan fostrets hälsa påverkas negativt genom att den drabbas av medfödda sjukdomar. 
För att minska antalet förtidigt födda barn, medfödda sjukdomar och öka kvinnans och 
fostrets välmående, bör ytterligare forskning genomföras på hur kvinnan kan förhindra detta.  

För att minimera risken att drabbas av graviditetskomplikationer bör fysisk aktivitet utövas 
från början av graviditeten. Enligt rekommendationer bör kvinnan vara fysisk aktiv minst 
150 minuter i veckan för att förebygga och bibehålla en god hälsa. För att vara fysiskt aktiv 
kan promenader, löpning, cykla och olika former av styrketräning utföras både inomhus och 
utomhus. För att alla ska förfoga samma möjligheter att utföra fysisk aktivitet under 
graviditet är utegymmen tillgängliga. 

För att kunna säkerställa en god hälsa och vålmande för kvinna och fostret bör ytterligare 
forskning utföras inom valda ämnet, för att förbättra folkhälsan samt uppnå de globala 
målen. I dagsläget framkommer bristande kunskap om fysisk aktivitet under graviditeten, vilket 
hindrar kvinnan att vara fysiskt aktiv. Möjligheterna till att utföra fysisk aktivitet är befintliga för 
alla, dock är det bristande kunskap om hur fysisk aktivitet ska utföras och vilka fördelar det kan 
medföra för både fostret och kvinnan. Den allmänna informationen från samhället anses 
bristande när det gäller gravida kvinnor och fysisk aktivitet. För att åtgärda problemet behövs 
tydligare riktlinjer på hur fysisk aktivitet bör genomföras under graviditeten samt hur det kan 
främja hälsan. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten. 

3.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt upplever kvinnorna betydelsen av fysisk aktivitet under graviditeten? 

• Hur upplevs möjligheterna till fysisk aktivitet under graviditeten? 
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4 METOD 

Nedan beskrivs vald studiedesign, hur studien genomfördes, vilken analysmetod som 
användes, etiska överväganden samt kvalitetskriterier.  

4.1 Studiedesign 
För att beskriva studien och besvara syftet har en kvalitativ studiedesign valts, specifikt 
genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativa metoder lägger tonvikten på 
tolkning och upplevelse av det studerade fenomenet och utifrån intervjupersonens perspektiv 
(Bryman, 2011). Genom kvalitativa intervjuer får studien fylliga och detaljerade svar då 
intervjupersonen med frihet kan beskriva sina upplevelser, eftersom flexibilitet förekommer 
vid besvarandet av frågor. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren gör en 
intervjuguide med frågor som skall ställas till intervjupersonerna, där frågorna innehåller 
ämnen som önskas beröras för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 
A). Att genomföra semistrukturerade intervjuer skapas möjligheter för intervjupersonerna 
att med frihet besvara frågorna fritt och flexibelt. Dessutom skapar semistrukturerade 
intervjuer möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor om så önskas, för att införskaffa 
bättre förståelse av intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011). Till exempel 
möjligheten att ställa följdfrågor som inte finns i intervjuguiden, ändra ordning på de ställda 
frågorna samt anknyta till något intervjupersonen tidigare har nämnt (Bryman, 2011). 

En kvalitativ metod valdes för att metoden skapar möjligheter att erhålla en djupgående 
förståelse av gravida kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet. Varje kvinna upplever 
graviditeten annorlunda av fysisk aktivitet, för att kunna skapa förståelse på vilka faktorer 
som kan framkalla dessa upplevelser anses en kvalitativ metod vara lämplig.  

4.2 Urval och deltagare 
Till studien utsågs fem intervjupersoner ur ett bekvämlighetsurval. Urvalet utsågs då 
deltagarna var tillgängliga under studiens genomförande tidsspann samt att de uppfyller 
kriterierna som förespråkas (Bryman, 2011). 

Vid genomförandet av studien valdes målgruppen kvinnor som har varit fysiskt aktiva under 
graviditeten. Deltagarna var mellan åldrarna 24 till 30 och har även utfört fysisk aktivitet 
innan, under samt efter graviditeten. Tidsspannen mellan förlossningarna varierar mellan 
sex månader upp till ca ett år, en del av deltagarna har två barn och andra en.  
Eftersom det framkommer en bekantskap mellan deltagare och intervjuaren sen tidigare 
ansågs de vara tillgängliga för studiens genomförande tidsspann samt uppfyller de kriterier 
som efterfrågas. Dessutom har samtliga har spelat fotboll eller utfört annan idrott innan 
graviditeten. 
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4.3 Datainsamling 
En kvalitativ intervju är en metod som används för att införskaffa fördjupad förståelse av 
intervjupersonernas upplevelse. Det innebär att två eller fler personer deltar under ett samtal 
dock med olika roller, intervjuare samt intervjuperson (Patel & Davidson, 2011). Att 
genomföra kvalitativa intervjuer innebär att intervjupersonen kan besvara de ställda frågorna 
med en flexibilitet, genom att intervjupersonen får utrymme att besvara frågorna med egna 
ord. En semistrukturerad intervjuguide är ett manus som intervjuaren har förberett inför 
intervjun. Intervjuguiden innehåller frågor som skall ställas under intervjun med intentionen 
att samla in intervjupersonens egna uppfattningar och erfarenheter kring ämnet (Patel & 
Davidson, 2011). En kvalitativ intervju med semistrukturerade intervjuguide ansågs lämplig 
för studien då fördjupade svar presenteras utifrån individens upplevelser och erfarenheter, 
vilket besvarar syftet på ett relevant sätt. Enligt Patel och Davidson (2011) anses 
strukturerade intervjuer skapa ett litet utrymme för intervjupersonen att besvara frågorna 
flexibilitet. Strukturerade intervjuer ansågs inte lämpa sig för studien då syftet undersöker 
intervjupersonernas upplevelse. 

Deltagarna kontaktades genom Facebooks chattforum Messenger där frågan ifall ett 
deltagande skulle vara möjligt ställdes, samt en liten beskrivning gällande arbetet och varför 
de kontaktades. Av de fem som tackade ja skickades ytterligare ett meddelande som innehöll 
missivbrevet (Bilaga B), för att intervjupersonerna skall få en inblick på vad studien handlar 
om och vilka rättigheter de har. Ytterligare två personer kontaktades, dock tackade en person 
nej och den andra återkopplade aldrig. Totalt kontaktades sju personer varav fem tackade ja.  

För att samla in data till studien genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervjuguide utformades, där specifika frågor ställdes för att delvis inrikta 
intervjupersonerna mot valda ämnet. Däremot hade intervjupersonerna möjligheten att 
besvara frågorna utifrån deras uppfattning. Frågorna som ställdes var öppna frågor för att 
införskaffa djupa svar gällande intervjupersonernas upplevelser av att vara fysiskt aktiv 
under graviditeten. Möjlighet till att ställa följdfrågor existerade då med intentionen att 
samla ett mer utvecklat och fördjupat svar. Intervjuerna utfördes genom fyra 
telefonintervjuer och en direkt intervju, det vill säga fysisk intervju. Fyra av fem intervjuer 
utfördes genom telefon då distansen mellan intervjuaren och intervjuperson var för långt 
samt för att inte riskera att intervjupersonen och barnet bli smittade av Covid-19. 
Inspelningen av intervjuerna utfördes genom en dator eller telefon, valet av 
inspelningsapparat påverkades av intervjuformen. Ifall intervjun utfördes via telefon 
användes datorn som inspelningsapparat och vice versa. Intervjuerna varierade mellan 15 till 
50 minuter.  

4.4 Analys 
Vid bearbetning av de inspelade intervjuerna genomfördes en transkribering där varje 
intervjutillfälle hade separata dokument för att kunna urskilja de från varandra, vilket 
innebär att inspelade materialet förs över från tal till text (Graneheim & Lundman, 2004). 
När transkriberingarna var genomförda lästes de flertal gånger för att återuppta minnet samt 
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skapa förståelse för vad intervjupersonen försöker förmedla. Därefter påbörjades letandet 
efter meningsbärande enheter genom att markera enheterna som besvarar syftet med en 
separat färg. Enheterna markeras med en ny färg när ett nytt tema berörs samt för att enkelt 
kunna identifiera vid sökandet av berörda ämnet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Nästkommande steg utfördes en kondensering vilket innebär att meningsbärande enheterna 
klipps ut, därefter kortas enheterna ned men kärnan behålls. Efteråt kodades enheterna med 
korta beskrivningar som identifierar innehållet.  

När de ovannämnda stegen har genomförts skall enheterna med motsvarande innehåll delas 
in i underkategorier för att därefter sammansättas i kategorier (Graneheim & Lundman, 
2004). I studien formades elva underkategorier som därefter bildade tre kategorier. De tre 
kategorier döptes till ”Förändring av fysisk aktivitet under graviditet”, ”Upplevda hinder som 
påverka graviditeten och välmående” och ”Kunskapens påverkan på fysisk aktivitet under 
graviditeten”. Enligt Graneheim och Lundman (2004) hävdas att de sammanfogade 
kategorierna skall kunna identifiera de framförda koderna samt skall kategorin kunna 
bevaras genom koderna, då en manifest innehållsanalys har genomförts. En manifest 
innehållsanalys är en kvalitativ forskningsteknik som används för att analysera den 
transkriberade texten som framkom under intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). En 
annan metod som nämns av Graneheim och Lundman (2004) är latent innehållsanalys vilket 
innebär att en tolkning av texten sker istället för att presentera texten som manifest gör, dock 
användes inte latent innehållsanalys då den inte besvarar syftet.  

Tabell 1. Exempel från analysmatrisen på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori 
och kategori. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

IP1 – Jag skulle nog säga 
väldigt mycket, jag 
trodde inte jag skulle få 
så tuff graviditet som jag 
hade, med tanke på att 
jag har varit fysisk aktiv 
enda sen jag var 6 år. 

Tuff graviditet, 
påverkade 
välmående mycket. 

Psykisk hälsa. Graviditetens 
påverkan på mentala 
hälsan. 

Upplevda 
hinder som 
påverka 
graviditeten 
och välmående. 

IP4 – Det är för att det 
får mig att må psykiskt 
bättre framförallt. Sen 
visste jag att det skulle 
vara lättare fysisk vardag 
efter graviditeten. Jag 
vet att jag skulle vara så 
pass starkare och slippa 
ha ont och det skulle 
underlätta förlossningen 
också. 

Mår psykiskt och 
fysiskt bättre av 
fysisk aktivitet. 

Kunskap. Kvinnans upplevda 
kunskap. 

Kunskapens 
påverkan på 
fysisk aktivitet 
under 
graviditeten. 
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IP2 - Att med tiden så 
sjönk intensiteten, man 
körde ju mycket tuffare 
och hårdare i början än 
vad man gjorde i slutet. 

Intensiteten sjönk 
med tiden. 

Förändrad 
intensitet. 

Trängningens 
intensitet och dess 
förändring. 

Förändring av 
fysisk aktivitet 
under 
graviditet. 

4.5 Etiska överväganden 
För att studien skall kunna bedrivas bör etiskregler fullföljas, då med intentionen att 
framföra ett trovärdigt resultat för samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska 
principerna presenterades i missivbrevet där konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och informationskravet förklarades samt hur studien kommer ta hänsyn till 
de etiska principerna.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att intervjupersonen skall 
informeras gällande studiens syfte. Information gällande studien skickades vid första 
kontakten med intervjuperson, där till en början endast kort information om studiens syfte. 
Vid ett godkännande från intervjuperson tilldelades ytterligare information angående studien 
och deltagarens rättigheter.  

Samtyckeskravet beskriver att intervjupersonen har rättigheten att bestämma över sitt 
deltagande och har möjligheten att avbryta sitt deltagande vid önskan. Information om 
samtyckeskravet tilldelades både i missivbrevet samt vid varje intervjutillfälle, för att 
påminna om att möjligheten kvarstår (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet uttrycktes också under intervjutillfället där intervjuaren informerade 
att alla personuppgifter kommer bevaras utom räckhåll för obehöriga. Intervjupersonerna 
kommer var anonyma och namnet kommer ersättas med IP samt en siffra bakom för att 
kunna separera intervjuerna från varandra (Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekravet innebär att informationen som är insamlad endast skall användas för 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vilket återigen informerades både i missivbrevet och 
under intervjutillfället. 

4.6 Kvalitetskriterier   
Kvalitetskriterier är enligt Bryman (2011) viktiga kriterier inom undersökningen för att 
kunna påvisa att studien är tillräckligt tillförlitlig. Det är fyra delkriterier som bör uppfyllas 
inom kvalitativ undersökning: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 
styrka och konfirmera.  

För att framföra en trovärdighet och ett acceptabelt resultat bör ett subjektivt studerande 
utföras samt att forskningsreglerna följas (Bryman, 2011). För att uppnå nämnda 
delkriterium återkopplade intervjuaren med följdfrågor samt korta sammanfattningar under 
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intervjutillfället, för att intyga en förståelse. Delkriteriet överförbarhet grundar sig på att 
undersöka ifall resultatet är giltigt i en annan miljö, population eller under annan tidpunkt 
(Bryman, 2011). Genom att skriva en ordagrann forskningsprocess kan studien 
implementeras i andra kontexter och tidpunkter.  

Pålitlighet uppfylls genom att beskriva forskningsprocessens faser tydligt samt redogöra 
ordagrant utförande inom varje fas, då för att andra ska kunna genomföra samma 
undersökning (Bryman, 2011). I studien har en detaljredovisning av processen skrivits då 
med avsikt att andra ska förfoga liknande möjligheter att genomföra studien.  

Möjlighet att styrka och konfirmera tyder på ett objektiv studerande för att egna tolkningar 
och värderingar inte skall förkomma och påverka studiens resultat (Bryman, 2011). För att 
styrka och konfirmera att egna tolkningar och värderingar inte förekommer i studien, har 
manifest innehållsanalys genomförts.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet utifrån de fem genomförda intervjuerna. Resultatet innehåller 
de tre kategorierna som utformades under analysen. En del av citaten som presenteras har 
ett ” (…)” införts för att bevisa att intervjupersonen tänker. 

5.1 Förändring av fysisk aktivitet under graviditet 
Den valda träningsformen under graviditeten resulterades vara liknande till den 
träningsformen som utfördes innan. Däremot upplevdes en förändring i träningsintensiteten 
under de sista veckorna av graviditeten. Intervjupersonerna uppgav att träningarna utfördes 
inom liknande träningsanläggningar, vilket var gym. 

5.1.1 Träningsform innan graviditet 

Den valda träningsformen innan graviditeten visade sig vara varierande, då flera olika former 
av träning utövades. Däremot nämndes fotboll som en gemensam träningsform som 
intervjupersonerna utövade innan graviditeten samt en kort del under graviditeten.  

Jag spelade fotboll... det var det jag gjorde. Men jag håller ju på med tusentals andra 
saker också. Som simma eh... jag har gjort svensk klassiker, sen har jag åkt skidor, det har 
jag alltid gjort på vintern. Så att... Men fotboll främst, skidor och lite gym också under 
hösten liksom. (IP2) 
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Att utföra flera olika träningsformer ansågs vara positivt för deltagarnas psykiska välmående 
då det tillförde variation i vardagen. Flera olika träningsformer utfördes innan graviditeten 
och antal träningspass under en vecka kunde variera mellan tre till sex gånger i veckan. 

Okej, ja med då har jag spelat fotboll hela mitt liv, sen har jag tränat en del crossfit... och 
ganska mycket spinning också... så både liksom styrketräning och konditionsträning... typ 
eh... 6 gånger i veckan, i snitt. (IP4) 

Eftersom somliga tränade fotboll innan graviditeten upplevde deltagarna att en grundstyrka 
tillhandahölls inför graviditeten. Vilket resultera till att de endast behövde bibehålla 
dåvarande grundstyrkan.  

5.1.2 Träningsform under graviditet 

Den valda träningsformen under graviditeten hade varierat bland intervjupersonerna, en del 
hade utfört färre pass i veckan jämfört mot andra. Trots detta upplevde de liknande 
upplevelser, vilket var att det underlättade vardagen och det vardagliga välmående. 

Jag försökte träna måndag, tisdag och torsdag för att få lite återhämtning emellan. 
Ungefär 1 timme, asså det är... en uppvärmnings del, sen är det styrka och sen kondition. 
Men det är... asså man kan ju anpassa allting. (IP3) 

Så jag är körde fotboll till vecka 8… men då syns det ju ingenting. Sen eh… försökte jag ta 
mycket promenader, ute och gå så jag tycket det bara var positivt. Jag bortser från 
fotbollen då, när jag kom upp i någon vecka... men då försökte jag väl träna... minst 3 
gånger i veckan i Worldclass, eget pass. Jag körde spinning och jag körde Hit och Grit och 
alla dom här... och sen någon promenad också. (IP5) 

Några specifika riktlinjer på hur en träningsvecka skulle utformas var inte tillgängligt, 
rekommendationerna var att utföra fysisk aktivitet 150 minuter i veckan. Intervjupersonerna 
ansåg att vilodagar var viktiga att planera in i träningsveckan för att inte överbelasta 
kroppen. 

Eh... och så körde jag... typ... oftast 2 spinning pass typ tisdag, lördag... om jag lägger upp 
det, crossfit brukar jag köra måndag, spinning tisdag, crossfit torsdag och fredag och 
spinning lördag. Så jag hade vila onsdag, söndag. Och sen så länge som jag kunde... så 
promenerade jag till och från jobbet varje dag. Så det blev 5 km totalt. (IP4) 

Även om intervjupersonernas träningsveckor var olika påstod de att promenader bör utföras 
dagligen, eftersom det inte förbrukade lika mycket energi som ett träningspass gjorde. 

5.1.3 Träningsintensitet och dess förändring 

Träningsintensiteten bekräftades förändras från början av graviditeten jämfört mot slutet, 
dock ansågs förändringen inte påverka deltagarna negativt då övningarna kunde anpassas. 
Ett förbättringsområde intervjupersonerna nämnde var att planeringen av träningspassen 
borde genomförts för att underlätta vardagen samt för att orka ta sig till gymmet.  
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Asså i början så kunde jag träna 4 till 5 gånger i veckan... eh... och då var det ju bara 
crossfit som mest då, och då gick jag på de vanliga passen... asså de gick jag på ganska 
länge till vecka... närmre 30 iallafall. Ja... eller vecka 26, 27... då kunde jag verkligen köra 
på... med skivstång och allting. Men sen så började magen... bli för stor för det.  Så då vart 
det bättre att köra mer anpassad. (IP3) 

Ja, det var det. Man känner ju... asså jag tränade på ganska bra men när man det var 4 
veckor kvar... då började jag bli lite trött på eftermiddagen... och då var det såhär "ja men 
nu åker jag hem och vilar". Då hade jag förberett koppen så mycket att jag det spelade 
knappt någon roll... men då var det bara promenader. (IP5) 

Intervjupersonernas upplevelse av att vara fysisk aktiv under graviditeten uppfattades vara 
positiva, då det inte medförde några graviditetskomplikationer eller psykiska påfrestningar. 
Däremot drabbades några av trötthet eller foglossning, dock ansågs det inte vara ett hinder 
då det var mot slutet av graviditeten. 

Jättemycket, framförallt liksom… jag slapp ha ryggont och så… där hade jag ingenting. 
Och sen påverkade det framförallt mitt välmående psykiskt i och mer att jag tränade… 
asså träna så mycket i vanliga fall, och att graviditeten påverkade den liksom. Det är 
ganska påfrestande så när jag kände att jag var lite ur balans så gick jag och tränade. (IP4) 

(…) Mycket så här man har kommit mer än halvvägs i graviditeten, så pratar man mycket 
om mycket att man ska kanske vara... försiktigt med att springa och att man ska trappa 
neråt. Så jag försökte väl oh... inte träna... asså välja kanske att cykla istället för att 
springa för att inte... bära min egen vikt liksom. Så jag försökte liksom tänka... vad det 
egentligen är skonsammast för kroppen. (IP2) 

Deltagarna upplevde endorfiner av att utföra fysisk aktivitet vilket resulterade till att 
utförandet av fysisk aktivitet vidmakthölls, då med intentionen att bibehålla en god psykiskt 
välmående. 

Men jag skulle nog säga att det var (...) Endorfinerna man fick och sen liksom ändå att det 
satt mest i huvudet. Som "aa men nu gör jag något bra för mig och jag något bra för mitt 
barn". Och det kommer ändå spegla sig positivt på något höger eller vänster liksom. Så 
det var nog mest det. (IP1) 

Att träningsintensiteten förändrades under graviditeten ansågs inte påverka 
intervjupersonerna, eftersom förändringen inträffades mot slutet av graviditeten. Energibrist 
och utmattning påträffades också under samma intervall vilket intervjupersonerna hävdade 
vara acceptabelt att minska träningsintensiteten och antal träningspass. 

5.2 Upplevda hinder som påverka graviditeten och välmående  
Intervjupersonerna konstaterade flertal gånger att yttre- och inre faktorer hade en påverkan 
på både graviditeten och välmående. Hinder som påträffades av yttre faktorer kunde utgöras 
från bristande stöd från barnmorskan, faktabrist på internet samt biverkningar från 
graviditeten. 
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5.2.1 Yttre faktorer som hindrar utförandet av fysisk aktivitet 

Däremot påpekades bristande stöd från barnmorskan endast fåtal gånger då upplevelsen 
bland intervjupersonerna varierade.  

Jag hade nog önskat att man kanske fått lite bättre hjälp från de. Men sen kanske man 
inte kan begära det, jag vet inte. De är ju barnmorskor och inte fysioterapeuter. Men jag 
tycker egentligen att det borde vara en vanlig fråga som de får. Jag menar om man tittar 
på dagens samhälle idag så är det ganska många som ÄR, fysiskt aktiva på något sätt. 
(IP1) 

Jag var ju lite påläst, jag frågade mycket sen har jag ju sökt. Jag har ju läst till personlig 
tränare också, så lite grundkunskaper har jag. (IP5) 

Sökandet efter fakta ansågs vara svårt då tillgängligheten saknades. Bristen av fakta 
manövrerades annorlunda av intervjupersonerna, vilket påverkade deras upplevda 
förutsättningar som hindra utförandet av fysisk aktivitet under graviditeten. 

5.2.2 Inre faktorer som hindrar utförandet av fysisk aktivitet 

Psykiska och fysiska hälsan var inre faktorer och nämndes vara ett hinder för att utföra fysisk 
aktivitet, då illamående, smärta och bristande mental hälsa upplevdes. Känslor av 
depression, frustration och rädsla framkom som ett hinder för att utföra fysisk aktivitet.  

Jag känner ju att allt luckras upp i bäckenet asså allt blir ju mjukare, så jag har haft lite 
ont i ländryggen när det blir för mycket belastning. De gångerna jag kört på ändå har jag 
ju fått lida av dagen efter… i bäckenet så asså jag kunde liksom inte när jag låg ner lyfta på 
benen av smärta. (IP3) 

Däremot fick jag ont i ljumsken med båda barnen, då kunde det påverka vad jag gjorde på 
gymmet. Att jag inte kunde göra vissa övningar. (IP2) 

 

Djupare in i den psykiska aspekten upplevde intervjupersonerna en känsla av uppgivenhet 
när tankarna och målen med fysisk aktivitet under graviditeten inte uppnåddes. Att inte 
tillåta sig påverkas av de förändrade omständigheterna i kroppen samt känslorna som 
tillkommer.  

Nackdelar, det är ju det psykiska, att huvudet vill mer än vad kroppen kan och vill. Det är 
tufft när man är en tävlingsmänniska i grund och botten och får känna sig begränsad, det 
är inte kul. (IP2) 

Ja, asså det gör skitont... men man har ju lärt sig av sina misstag... Men det är lite 
frustrerande för eftersom jag har kunnat kört så pass... ja men normal och hårt som 
vanligt och sen så börjar kroppen säga ifrån lite... Eh... det är frustrerande... Men man får 
vara glad för det man klarar helt enkelt. (IP3) 

Däremot när omständigheterna förändrades och graviditeten började närma sig mot slutet, 
upplevdes en form av konflikt mellan hjärnan som ville upp och träna och kroppen som inte 
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hade energin till det. Hjärnan vill mer än vad kroppen kunde och ville, samtidigt kunde även 
pressen att vara fysiskt aktiv påverka måendet uppgav intervjupersonerna.  

5.2.3 Upplevda förutsättningar som hindra utförandet av fysisk aktivitet. 

Att genomgå en graviditet beskrev intervjupersonerna vara något de vill uppleva, då med 
glädje att få träffa sitt eget barn. En graviditet kan upplevas som bra eller dålig, orsakerna 
som kunde påverka kvinnans upplevelse var biverkningarna som trötthet och illamående. 
Biverkningarna kunde hindra kvinnan att utföra fysisk aktivitet under en längre tid och 
begränsa kvinnan att utföra de träningsövningarna som önskasades.   

Det var nog tröttheten och brist på energi och så skulle jag även säga att magen. Att man 
blev större och det påverkade ens sätt att träna, det här med att man inte kan köra 
marklyft och sånt. Man blev begränsad till träning. (IP1) 

Nej asså det var i början av graviditeten som jag var mer trött och inte orkade på samma 
sätt. Men sen så vände det, då blev jag piggare och tog mig till träningen. (IP3) 

Att uppleva illamående och trötthet under graviditeten hanterades olika bland kvinnorna, en 
del kände sig begränsade vid utförandet av fysisk aktivitet och andra upplevde inte 
biverkningarna som hinder. 

Det var smärtan i sånna fall som begränsade mig och tröttheten. Men asså inga hinder i 
vardagen liksom, utan det var i sånna fall mina fysiska hinder som kunde stoppa mig. 
(IP4) 

Somliga påpekade att trötthet och illamående pågick i perioder, några upplevde illamående 
och trötthet under första tredjedelen av graviditeten och andra den sista tredjedelen. Oavsett 
under vilken av perioderna kvinnorna kände av biverkningarna framkom det som ett hinder 
när fysisk aktivitet skulle utföras.  

5.3 Kunskapens påverkan på fysisk aktivitet under graviditeten 
Olika metoder utfördes av intervjupersonerna för att etablera en god mängd av kunskap om 
träning under graviditet. Kunskapen införskaffades från olika träningsgrupper, sociala 
medier, utbildningar i anknytning till fysisk aktivitet eller graviditet. Utifrån 
kunskapsmängden bland intervjupersonerna påverkades upplevelsen av fysisk aktivitet 
under graviditeten. Majoritetens upplevda betydelse av att utföra fysisk aktivitet under 
graviditeten utformades av målsättningar, vilket var att bibehålla en god hälsa. 

5.3.1 Mål med fysisk aktivitet under graviditeten 

Att sätta upp mål med fysisk aktivitet under graviteten påträffades vara en fördel för 
intervjupersonerna. Målen bibehöll deras motivation för att utföra fysisk aktivitet, de 
uppsatta målen framträddes vara både för sin egen hälsa och fostrets. 
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För att inte gå upp ännu mer i vikt än vad man gör. Men just för mig själv och för 
bebisen… så vill man må bra. (IP5) 

Jag inbillade mig att man kommer tillbaka som man var innan och håller igång så länge 
som möjligt under graviditeten. Det var den största anledningen, men också för att 
framförallt bibehålla vanan. (IP2) 

För att bibehålla en god hälsa valde intervjupersonerna att utföra fysisk aktivitet under 
graviditeten. Somliga påstod att fysisk aktivitet även utfördes för att bibehålla tränings vanan 
och styrkan, återhämta sig snabbare samt för att känna sig stark inför förlossning. 

5.3.2 Kvinnans upplevda kunskap 

Kunskaperna som intervjupersonerna erhöll medförde att en del handlingar beaktades då 
med ändamål att gynna fostret samt kvinnan. 

Det är för att det får mig att må psykiskt bättre framförallt. Sen visste jag att det skulle 
vara lättare fysisk vardag efter graviditeten. Jag vet att jag skulle vara så pass starkare och 
slippa ha ont och det skulle underlätta förlossningen också. (IP4) 

Det är ju såhär i början att man inte ska hoppa för att det kan orsaka missfall, det här med 
skumpa liksom. Sen är det så mycket mer än träning, det är även maten som hjälper till 
mycket, vad man behöver för näring för att det ska växa och gro där inne. (IP5) 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg sig besitta en god mängd av kunskap gällande fysisk 
aktivitet under graviditet. En del hade läst specifika utbildningar för att införskaffa kunskap 
för både under och efter graviditeten. Utbildningarna som lästes var för att lära sig att amma 
korrekt och för att inte framkalla överansträngningar i kroppen. Även personlig 
tränarutbildning lästes, dock lästes utbildningen innan graviditeten som arbetsyrke.  

Första gången så hade jag ingen aning om någonting, då var jag jätterädd för att träna och 
sånt. Men sen efter jag gick på mammacrossfit efter graviditeten så vart jag lite säkrare. 
Så att efter den gången så har jag ju bara kört tills kroppen säger asså till jag får ont 
någonstans. Då vet jag att ”okej det här kan jag inte göra” men jag har inte varit rädd för 
att ta ut mig liksom. (IP3) 

Jag hade ganska mycket kunskaper kring träning under graviditet sen innan liksom, 
så det är ganska mycket enklare att utöva det mesta typen av träningen hela tiden. 
(IP4) 

Kunskap om vilka fördelar fysisk aktivitet kunde medföra efter graviditeten påvisades vara 
goda. Att känna sin egen kropp kan anses vara en fördel då kvinnan kände av när specifika 
övningar behöver anpassas, när den behövde vila samt vad för sorts mat som skall avstås för 
att inte skada fostret. 
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5.3.3  Upplevelsen av att vara fysisk aktiv under graviditeten 

Genom att utföra fysisk aktivet under graviditeten ansågs möjligheterna att uppleva en bra 
graviditet öka. Däremot behövde inte fysisk aktivitet vara en faktor som kunde påverka ifall 
intervjupersonerna upplevde en bra graviditet, dock kunde det vara en bidragande faktor för 
att uppleva en bra graviditet. 

Ja men som sagt, jag har ju haft en jättebra graviditet, så jag kan inte skylla på att jag haft 
illamående eller trötthet eller tung så att… så mina möjligheter har varit jättebra. (IP5) 

Och då kände jag verkligen att jag mådde bra, då fick jag röra på mig, jag var ute och gick, 
jag var på gymmet och körde gympass. Men då körde jag egna pass, jag körde inte såhär 
gruppträningspass, jag gick dit och körde axlar och bröst och sånt där. (IP1) 

Intervjupersonerna hävdade att fysisk aktivitet underlättade graviditeten genom att reducera 
smärta och negativ mental hälsa. De upplevde även att förlossningen hade underlättats av att 
genomföra fysisk aktivitet, dock var det endast två av intervjupersonerna som kunde 
konstatera detta. 

Jättemycket, framförallt liksom… jag slapp ha ryggont och så… där hade jag ingenting. 
Och sen påverkade det framförallt mitt välmående psykiskt i och mer att jag tränade… 
asså träna så mycket i vanliga fall, och att graviditeten påverkade den liksom. Det är 
ganska påfrestande så när jag kände att jag var lite ur balans så gick jag och tränade. (IP4) 

Eh... Ja absolut! Jag tror med båda jag har jättebra förlossningar. Sen när jag hade haft 
det eh... om jag inte hade varit fysisk aktiv, det vet jag inte. Men jag inbilla mig och tror 
det eh... mina förlossningar, att det har hjälpt mig i mina förlossningar. (IP2) 

De som var gravida två gånger uppgav att de upplevde en skillnad mellan graviditeten. 
Eftersom kunskapen och tilliten på sin egen förmåga utvecklades och modet till att våga testa 
nya träningsövningar ökade. Intervjupersonerna påstod att vid första graviditeten framkom 
det rädsla över träningsövningarna, då rädslan över att skada fostret präglade utförandet av 
fysisk aktivitet. Under andra graviditeten ökade deras kunskaper gällande fysisk aktivitet 
under graviditeten, de träningsövningarna de var oroliga över under första graviditeten 
ansågs de kunna utföra med en betryggande känsla över att det inte kommer påverka fostret 
negativt. 
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6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras resultatet, tidigare forskning och metod. Diskussionen är uppdelad i två 
delar, metoddiskussion och resultatdiskussion för att tydliggöra innehållet. 

6.1 Metoddiskussion 
I metoden beskrevs det att fem intervjuer genomfördes där fyra av fem var telefonintervjuer 
och en fysisk intervju, telefon- och fysiska intervjuerna genomfördes på olika sätt vilket 
kunde påverka resultatet. När en fysisk intervju genomfördes hade intervjuaren möjligheten 
att läsa intervjupersonens kroppsspråk när frågorna ställdes, vilket inte framkom när 
telefonintervjuerna genomfördes. Utifrån detta missades chansen att läsa 
intervjupersonernas kroppsspråk då majoriteten av intervjuerna utfördes via telefonen. Om 
endast fysisk intervju hade genomförts kunde resultatet troligtvis sett annorlunda ut, då en 
ökad mängd material hade erhållits. Kroppsspråket kunde framkallat fler följdfrågor då 
intervjupersonen kunde visa sin upplevelse genom den ställda frågan. Majoriteten av 
intervjuerna genomfördes via telefon vilket skapade en bekvämlighet med att endast höra 
rösten av intervjupersonen. När en fysisk intervju genomfördes påverkades intervjuaren av 
nervositet och följdfrågorna som önskades att ställas förbigick. Vilket även Bryman (2011) 
påpekar att inom enstaka tillfällen kan telefonintervjuer anses vara lättare och bekvämare 
när ingen fysisk närvaro framkommer. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet var att intervjupersonerna som deltog i 
studien var bekanta. På grund av bekantskapen mellan intervjupersonerna och intervjuaren 
kunde en bekvämlighet samt känslan av trygghet uppstå, därav leda till att 
intervjupersonerna tilldela en större omfattning av information. Bekantskapen kan även 
förorsaka en motsatt effekt genom att intervjupersonerna inte tilldelar lika mycket 
information (Bryman, 2011). Eftersom intervjupersonerna redan förutser att intervjuaren 
redan erhåller information gällande deras upplevelse av att vara fysiskt aktiv under 
graviditeten, kan leda till de inte tilldelar lika fördjupade svar. Att det förekom en bekantskap 
med intervjupersonerna påverkades inte deltagandet eftersom vid flera tillfällen påpekades 
att de inte behöver känna sig tvingade att delta på grund av bekantskapen. Däremot visades 
en önskan på ett deltagande. Att deltagarna var fysiskt aktiva innan graviditeten påverkade 
resultatet genom att endast positiva upplevelse framkom. Om studien hade intervjuat 
kvinnor som inte hade varit fysiskt aktiva innan graviditeten kunde resultatet utformats på 
ett annat sätt, genom att upplevelserna hade varierat mer samt eventuella 
graviditetskomplikationer kunde framkommit (Savvaki et al, 2018). 

När intervjuerna var genomförda framkom en gemensam företeelse, intervjupersonerna 
svarade relativt liknande när frågorna ställdes, specifikt när frågor från del 1 ”upplevelsen av 
att vara fysisk aktiv under graviditeten” och del 2 ”upplevda möjligheter att vara fysisk aktiv 
under graviditeten” (Bilaga A). Det kan bero på att intervjupersonerna var inom samma 
åldersspann och utförde liknande träningsform innan graviditeten. Däremot kunde resultatet 
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utformats på ett annat sätt om intervjupersonernas ålder samt intensiteten av fysisk aktivitet 
var mer varierat.  

Funderingar kring frågorna framträddes och en tanke var ifall frågorna borde vara mer 
specifika och strukturerade. Däremot skulle intervjuguiden vara en strukturerad 
intervjuguide och intervjupersonerna skulle inte haft liknande möjlighet att besvara frågorna 
med flexibilitet gentemot semistrukturerad intervjuguide. Eftersom studien grundar sig på 
att undersöka intervjupersonernas upplevelse av att vara fysiskt aktiv under graviditeten 
anser litteraturen att semistrukturerade intervjuer är mer relevant för att inhämta 
intervjupersonernas upplevelse (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Fördelen med att 
intervjupersonerna uppgav liknande svar var att deras upplevelse kan resulteras som god. 
Vilket stämmer överens med tidigare studier (Savvaki et al, 2018), att fysisk aktivitet är ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärd för kvinnans hälsa.  

Efter att transkriberingarna var genomförda påbörjas nästa steg inom analysprocessen vilket 
var att läsa igenom transkriberingarna. Vid genomläsning av transkriberingarna uppstod 
frågor kring intervjupersonernas svar och en önskan att fler följdfrågor kunde tillfrågats 
under intervjutillfällena, för att frambringa mer fördjupade svar. Att ställa fler följdfrågor 
kunde förståelsen av intervjupersonernas upplevelse öka. Enligt Bryman (2011) utförs 
semistrukturerade intervjuer för att skapa möjlighet att ställa följdfrågor. Eftersom 
följdfrågor tillfrågades under intervjutillfällena antog intervjuaren att fler följdfrågor inte var 
nödvändigt, förens transkriberingarna lästes. Däremot framkom det under genomförandet av 
underkategorier att detta inte var ett problem då svaren som utgavs var användbara.  

6.1.1 Studiens kvalitet och etiska förhållningssätt 

Under analysprocessens genomförande togs kvalitetskriterierna till hänsyn för att kunna 
påvisa att studien är tillräckligt tillförlitlig. De fyra delkriterier användes under 
intervjutillfällena samt under analysprocessen, där trovärdighet användes under 
intervjutillfällena genom att ställa följdfrågor samt återkoppla med korta sammanfattningar. 
Däremot framkom det när transkriberingarna lästes att fler följdfrågor kunde ställas. 

Att garantera ett resultat som anses överförbart i en annan miljö, tidpunkt eller population, 
kan uppnås, genom att tydligt och strukturerat beskriva tillvägagångssättet inom varje 
metodavsnitt (Bryman, 2011). Det som kan hindra att resultaten anses giltigt kan bero på 
populationens upplevelser och uppfattningar gällande fysisk aktivitet under graviditeten. 
Eftersom kunskap på hur fysisk aktivitet skall utföras, socioekonomiska resurser samt 
tidsmässiga möjligheter, det vill säga tiden att kunna träna, kan vara en avgörande faktor om 
resultaten anses giltigt eller inte. Ytterligare en avgörande faktor som kan hindra att 
resultaten anses giltigt är om kvinnan hade varit fysiskt aktiv innan graviditeten eller om 
kvinna började vara fysiskt aktiv på grund av graviditeten.  

För att skapa möjligheten att genomföra liknande studie skall pålitligheten enligt Bryman 
(2011) ska forskningsprocessen beskrivas tydligt och ordagrant, vilket har tagits till hänsyn. 
Det vill säga att varje metodavsnitt har beskrivits i detalj för att underlätta pålitligheten och 
överförbarheten.  
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För att skapa en möjlighet att styrka och konfirmera att egna tolkningar och värderingar inte 
har framkommit i resultatet användes en manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004) vilket innebar att resultatet framkom utifrån vad intervjupersonerna berättade och 
inte ur intervjuarens tolkning av den transkriberade texten, vilket är en latent 
innehållsanalys. Även om den valda innehållsanalysen användes kan tolkningar och 
värderingar uppstå. Eftersom tolkningar och värderingar framkommer under 
transkriberingen och vid letandet av meningsbärande enheter. Däremot kan inte manifest 
innehållsanalys garantera att egna tolkningar och värderingar inte förekommer i 
resultatbeskrivningen, då varje individ tolkar resultatet på sitt eget sätt (Graneheim & 
Lundman, 2004). För att minska uppkomsten av misstolkningar har vetenskapliga 
kvalitetskriterier tagits till hänsyn genom studiens gång, vilket även Bryman, (2011) beskriver 
i litteraturen.  

Under studiens genomförande togs de etiska principerna till hänsyn genom att informera 
deltagarna studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vid förfrågan om ett samtycke tackade 
deltagarna ja med glädje för att medverka i studien eftersom de själva var intresserade av 
ämnet. Deltagarna informerades om att alla personuppgifter kommer förvaras säkert och 
utom räckhåll för oberörda (Vetenskapsrådet, 2002), vilket de påstod inte var oroliga över då 
en bekantskap mellan intervjuare och deltagare förekom. Däremot frågade en av deltagarna 
om deras medverkan kommer vara anonym, en bekräftelse utgavs om att de kommer vara 
anonyma och identifieras som ”IP” och sedan en siffra bakom (Vetenskapsrådet, 2002). För 
att försäkra en bekvämlighet informerades deltagarna att det inspelade materialet endast 
kommer användas till studiens syfte och när studien är godkänd kommer materialet att 
raderas (Vetenskapsrådet, 2002). Att intervjupersonerna kontaktades via Messenger ansågs 
inte påverka konfidentialiteten eftersom endast intervjuaren hade tillgång till meddelanden. 
Motivet till att intervjuaren kontaktade deltagarna var på grund av att det inte var lika 
tidskrävande och samtidigt säkerställa att deltagarna var fysiskt aktiva under graviditeten. 
Eftersom Covid-19 omständigheterna uppstod under studiens genomförande ansågs denna 
metod vara lämpligast för att kunna erhålla deltagare. 

Inga uppstådda hinder framkom med deltagarna då ett förtroende mellan intervjuare och 
deltagare förelåg. När intervjuaren informerade att deltagaren hade rätten till att avbryta sitt 
deltagande om det önskas, uppvisades inga tecken på att det skulle ske då deltagarna 
påpekade att detta var ett viktigt ämne att studera för att öka kunskapen. Dessutom berättade 
deltagarna att studien kommer läsas för att öka deras individuella kunskap.  

 

 

 



 23  

6.2 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras hur HBM och Self- efficacy kan kopplas till resultatet samt en jämförelse på 
studiens resultat och tidigare studier. 

6.2.1 Teoriavsnitt 

Enligt Bandura (1994) grundas Self- efficacy theory på individens egen förmåga att uppnå ett 
uppsatt mål. Utifrån intervjupersonernas upplevda Self- efficacy uppnåddes de uppsatt 
målen då självtillit och tillit på sin egen förmåga existerade. På grund av intervjupersonernas 
Self- efficacy vidmakthölls en god hälsa genom hela graviditeten samt efter då fysisk aktivitet 
genomfördes både under och efter graviditeten.  

Kvinnorna ökade förtroende på deras förmågor genom att de vågade utmana sina gränser 
och kunskaper, vilket ledde till att de målen som ansågs vara omöjliga uppnåddes. Detta 
företrädde framförallt för två intervjupersoner eftersom det var andra gången de var gravida. 
Det hade ökat deras kunskaper om vad som får utföras och vad de skall vara försiktiga med 
under graviditeten. Utifrån resultatet stämde Mastery experience överens med 
intervjupersonernas svar genom att nya kunskaper tillkom under graviditetens gång 
(Bandura, 1994). 

Intervjupersonerna uppgav att kunskap införskaffades från träningsinstruktörer, sociala 
medier och internet. Vilket kan betyda att observationer genomfördes, dock inte fullkomligt 
då intervjupersonerna inte uppgav det under intervjutillfällena. Utifrån det ovannämnda kan 
vicarious experience utförts, dock inget som intervjupersonerna uppgav (Bandura, 1994).  

Enligt intervjupersonerna skapades motivationen utifrån de själva, de utförde fysisk aktivitet 
tillsammans med träningsgrupper vilket kan uppfattas som socialt stöd. Däremot påstod 
intervjupersonerna att barnmorskan upplevdes som socialt stöd, dock endast för frågor och 
funderingar gällande graviditeten och inte för fysisk aktivitet under graviditeten. Därav 
mottog intervjupersonerna verbal persuasion genom gruppträningarna de deltog i (Bandura, 
1994).  

Minoriteten av intervjupersonerna upplevde en negativ mental hälsa under graviditeten 
eftersom de inte visste vad eller hur de skulle utföra fysisk aktivitet under graviditeten, vilket 
skapade oro, rädsla och stress. Däremot förbättrades den mentala hälsan med tiden då 
kunskapen ökade. Två av intervjupersonerna nämnde under intervjuerna att de upplevde 
rädsla och oro för att utföra fysisk aktivitet under första graviditeten, då kunskapen var 
bristande. Under andra graviditeten nämnde intervjupersonerna att liknande träningsform 
utfördes både innan och under graviditeten, dock framkom några anpassningar i 
träningsövningarna när graviditeten börjar närma sig mot slutet. Utifrån det nämnda kunde 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete vidmakthållas när kunskap gällande fysisk 
aktivitet under graviditet erhölls. Somatic och emotional state påverkade intervjupersonerna 
med låga kunskaper gällande fysik aktivitet under graviditeten (Bandura, 1994), däremot 
förbättrades mentala hälsan med tiden då intervjupersonerna införskaffade kunskap.  
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Health belief model utgår av personliga åsikter och kan identifiera orsaken till varför 
individen utför specifika handlingar (Hochbaum, 1958). Utifrån identifieringen kan HBM 
skapa möjligheter att utföra förändringsarbeten för ett förbättrat hälsobeteende (Hochbaum, 
1958). HBM kan kopplas till ämnet för att identifiera intervjupersonernas intention med 
fysisk aktivitet under graviditeten, vilket var att bibehålla- och förebygga hälsan.  

Intervjupersonerna valde att vara fysiskt aktiva under graviditeten för att minska risken att 
drabbas av graviditetskomplikationer samt för att bibehålla en god hälsa. Steget upplevd 
mottaglighet och känslighet för en negativ händelse kunde beskriva varför intervjupersonen 
valde att vara fysiskt aktiva under graviditeten, genom att undersöka hur viktigt de ansåg 
fysisk aktivitet var under graviditeten (Hochbaum, 1958). Detta tyder på att 
intervjupersonerna erhöll kunskap om hur graviditetskomplikationer kunde förebyggas. 

Intervjupersonerna var medvetna om vilka fördelar fysisk aktivitet kunde medföra under 
graviditeten både för sig själva och fostrets. En ökad vilja till att utföra fysisk aktivitet under 
graviditeten framkom då kvinnan förstod de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
fördelarna med det. Vilket innebär att händelsens allvarlighet och betydelse infatta 
intervjupersonernas upplevelse (Hochbaum, 1958). Samtidigt kan nackdelarna överväga och 
fysisk aktivitet slutas utföras. Detta skulle kunna ske ifall intervjupersonernas upplevelser 
hade varit negativa, genom att drabbas av smärta, illamående, psykisk ohälsa och 
utmattning.  

Eftersom intervjupersonerna redan var fysiskt aktiva innan graviditeten ansågs arbetet för att 
vidmakthålla hälsofrämjande beslut under graviditeten vara enklare, då fler fördelar 
framkom. Vilket även beskrivs i steget upplevda fördelar (Hochbaum, 1958). Däremot 
hindrades en del av intervjupersonerna från att utföra fysisk aktivitet på grund av fysiska- 
eller psykiska påfrestningar.  

Kvinnorna påstod inte uppleva några nackdelar med att utföra fysisk aktivitet under 
graviditeten. Däremot kunde rädsla hindra utförandet av fysisk aktivitet då kunskapen om 
hur fysisk aktivitet skall utföras inte var tillräcklig, vilket överensstämmer med steget 
upplevda nackdelar (Hochbaum, 1958). Eftersom okunskapen framkallade rädsla över att 
skada fostret ansågs detta begränsa intervjupersonernas träningsmöjligheter. Däremot 
begränsades inte träningsmöjligheterna för samtliga då graden av kunskap varierade bland 
kvinnorna. 

Vid letandet av teorier ansågs Self- efficacy och Health belief model vara relevanta för 
resultatet eftersom de kunde beskriva varför intervjupersonerna valde att utföra fysisk 
aktivitet under graviditeten. Däremot framkom det att HBM beskrev mycket om beteende 
och varför individen väljer att utföra dessa handlingar (Hochbaum, 1958). HBM ansågs inte 
lämpa sig fullt ut vilket inte Self- efficacy gjorde då en del av stegen inte var relevanta. Utifrån 
detta valdes modellen och teorin att kombineras eftersom både teorins och modellens steg 
och beskrivningar ansågs kunna besvara resultatet fullt ut. Utöver detta hade HBM ett 
kompletterande steg som handlade om Self- efficacy vilket framkallade fler likheter mellan 
varandra. Skillnaden som framkom mellan teorin och modellen är arbetsmetoden. 
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6.2.2 Tillgänglighetstänk  

Vetenskapliga artiklarna som beskrevs i bakgrunden instämde med intervjupersonernas svar, 
då artiklarna beskriver att utförandet av fysisk aktivitet under graviditeten kunde minska 
risken att drabbas av graviditetskomplikationer samt ökar möjligheterna att vidmakthålla en 
god hälsa (Fridén, 2018; Leppänen et al, 2014). Däremot påverkades varje individ olika 
under graviditet vilket även förekom under datainsamlingen. Majoriteten av 
intervjupersonerna upplevde en bra graviditet utan några anmärkningsvärda förändringar i 
välmående. Enligt Poudevigne och O’Connor (2005) kunde graviditeten påverka den mentala 
hälsan negativt, som ångest, depression och utmattning. Det framkom periodvis och kunde 
upplevas inom specifika perioder. En utav intervjupersonerna upplevde en negativ mental 
hälsa under graviditeten och uppgav att det pågick mellan vecka 8 till 16 och inte mellan 
vecka 32 till 36 som Poudevigne och O’Connor hävdades att vara. Däremot var det endast en 
utav fem som upplevde detta, resterande uppgav att tröttheten och utmattningen inträffade i 
slutet av graviditeten som artikeln påstår. Detta resultera till att resterande överensstämde 
med vad Cioffi et al (2010) hävdar, att fysisk aktivitet är en av de bidragande faktorerna till 
att en god mental hälsa vidmakthålls.  

Det framkom inte under intervjutillfällena att en förtidig födsel inträffade, vilket kan bero på 
den mängd fysisk aktivitet de utförde. Enligt Vamos et al (2015) hävdas fysisk aktivitet under 
graviditeten vara en av de bidragande faktorerna till en förtidig födelse inte sker.  

Deltagarnas orsak till att utföra fysisk aktivitet under graviditeten var att bibehålla en god 
hälsa. Detta anser Savvaki et al (2018) vara till en fördel eftersom det kan minska risken att 
drabbas av graviditetskomplikationer. Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten anses 
medföra snabbare återhämtning efter graviditeten, vilket även påvisas i tidigare studier 
(Savvaki et al, 2018). Detta tyder på att en överensstämmelse framkommer mellan resultat 
och tidigare studier. Fördelen med att intervjupersonerna var fysiskt aktiva under hela 
graviditeten var att det förhindrade uppkomsten av graviditetskomplikationer. Det framkom 
inte att intervjupersonerna drabbades av preeklapsi eller problematik med bäckenbotten så 
att det ledde till urininkontinens. Detta kunde bero på att somliga var fysiskt aktiva tidigt 
under graviditeten och vidmakthölls genom hela graviditeten. Vilket resultera till att en 
överensstämmelse mellan tidigare studier (Fridén, 2017; Kader & Naim-Shuchana, 2013) och 
det presenterade resultatet. Med detta sagt ansågs intervjupersonerna uppnå Gasparin et al 
(2018) rekommendationer, vilket var att hälsan övervakades under hela graviditeten för att 
kunna skapa en god hälsonivå för kvinnan och fostret. Enligt Fridén (2018) nämndes det att 
kvinnor har avråtts från att utföra fysisk aktivitet under graviditeten för att skydda fostret 
från eventuella skador. 

I resultatet påstår intervjupersonerna att de erhöll en god mängd av kunskap gällande fysisk 
aktivitet under graviditeten, däremot uppgav en utav intervjupersonerna att det var 
faktabrist på internet. Intervjupersonen uppgav att barnmorskan tillfrågades för att 
tillhandahålla kunskap om vad för fysisk aktivitet får utövas. Då intervjupersonen mottog 
svar som inte var till nytta ansågs barnmorskan inte vara till någon större nytta. Däremot 
frågade resterande av intervjupersonerna liknande frågor och de mottog svar som ansågs 
vara till nytta. Varför det framkommer kunskapsbrist från barnmorskor framkommer inte i 
bakgrunden, då artiklarna endast beskriver individuella faktorer som kan påverka utförandet 
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av fysisk aktivitet under graviditeten. Detta anses vara en svaghet eftersom det saknas 
vetenskaplig studie som kan besvara intervjupersonernas upplevelse. 

Under intervjuerna påpekade intervjupersonerna att tydliga riktlinjer bör framkomma då 
med intentionen att förhindra fostret från att skadas. Eftersom sociala normer kan vara en 
faktor till att vetenskapliga fakta brister gällande fysisk aktivitet under graviditeten, kan 
riktlinjer på vad samt hur fysisk aktivitet bör utföras vara en hälsofrämjande åtgärd. Detta 
överensstämmer med tidigare studier (Weir et al, 2010) att sociala normer eller sociala 
faktorer kan vara en orsak till att bristande information framkommer i samhället. 

Under intervjuerna framkom en följdfråga att intervjupersonerna hävdas befoga goda 
socioekonomiska resurser för att kunna utföra fysisk aktivitet under graviditeten. Somliga 
bekräftas utföra fysisk aktivitet på gym samt promenader utomhus. Enligt Tamaki et al 
(2018) genereras goda socioekonomiska resurser en bättre hälsa då möjligheterna för att 
kunna utföra fysisk aktivitet ökar. Även om de socioekonomiska resurserna inte var god 
kvarstår möjligheten att utföra fysisk aktivitet, genom utegymmen som samhället har 
framkallat vilket även Faskunger (2007) påstår. Att befoga den möjligheten att kunna utföra 
fysisk aktivitet oavsett grad på socioekonomiska resurser, skapar jämlikhet i hälsa för gravida 
kvinnor samt resterande. Eftersom resurser för att kunna främja och bibehålla en god hälsa 
tillhandahålls (Ringsberg et al, 2014). Däremot kan vinter vara ett hinder och möjligheten att 
kunna utföra fysisk aktivitet kan minskas. Vintern kan leda att färre kvinnor vill använda 
utomhusgym på grund av kylan samt att halkrisken ökar (Faskunger, 2007). Därav kan 
rädsla över att skada fostret framkomma och leder till att träningsbelastningen minskas. 
Utifrån detta perspektiv kan ojämlikhet i hälsa framkomma då somliga inte förfogar samma 
socioekonomiska resurser.  

6.2.3 Globala målet och de sju vägledande principerna 

För att förbättra folkhälsan bör den befintliga kunskapen utökas, ett exempel på 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder är de sju vägledande principerna 
(Ringsberg et al, 2014). Empowerment kan leda till att kvinnan skall få mer makt över fysisk 
aktivitet för att kunna främja hälsan, genom att vara deltagande under framförandet av 
träningsprogrammet. Holistisk hälsosyn innebär att kvinnan skall observera sin och fostrets 
hälsa från ett helhetsperspektiv för att kunna utvärdera och utveckla vid behov. Det skall 
även finnas jämlikhet i hälsa där kvinnor och män skall inneha social rättvisa, det vill säga att 
båda könen har rättigheten att utöva fysisk aktivitet i ett hälsofrämjande syfte oavsett 
socioekonomisk status (Ringsberg et al, 2014).  

Intersektoriellt innebär att samverkan mellan olika aktörer vidtas för att framställa hållbara 
insatser för allmänheten. Vid framförandet av de hälsofrämjande strategierna bör insatserna 
kunna vidmakthållas för att hälsofrämjande arbetet skall medföra positivt resultat, vilket 
även kallas hållbar utveckling. Eftersom befolkningen i samhället har olika livsvillkor bör 
hälsofrämjande insatser utformas utifrån flera strategier för att varje individ skall kunna 
arbeta hälsofrämjande oavsett livsvillkor (Ringsberg et al, 2014). 
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Utifrån detta ökar möjligheterna att uppfylla global mål tre då tydligare riktlinjer framföras 
för allmänheten. Riktlinjerna bör vara lättillgängligt och tydligt så att fler kvinnor kan utföra 
fysisk aktivitet oavsett sociala status. Genom att fler kvinnor utför fysisk aktivitet under 
graviditeten kan det leda till att sjukvårdens arbetsbelastning och kostnader för medicinska 
resurser sänks (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Att arbeta utifrån det nämnda kan stärka 
möjligheten till att agenda 2030 uppnås (FN, 2019b), då det kan skapa en möjlighet för 
kvinnorna att bibehålla en god hälsa och samtidigt sänka antalet incidenter för 
graviditetskomplikationer. 

7 SLUTSATS 

Kvinnornas upplevelse av att utföra fysisk aktivitet under graviditeten ansågs vara positiva. 
De upplever att fysisk aktivitet underlättade graviditeten genom att det psykiska välmående 
erhölls positivt samt drabbades de inte av några allvarliga graviditetskomplikationer som 
hindra de från att utföra fysisk aktivitet under graviditeten.  

Möjligheterna för att utföra fysisk aktivitet under graviditet uppgavs vara optimala då 
intervjupersonerna tillhandahöll de resurser som efterfrågas. Trots att en del upplever 
foglossning, trötthet, illamående eller andra graviditetskomplikationer uppgavs det inte 
hindra de från att utföra fysisk aktivitet, då det alltid gick att utföra alternativövningar.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Det råder bristande kunskap inom fysisk aktivitet under graviditeten som allmänheten kan ta 
del av, vilket kan vara orsaken till att graviditetskomplikationer framkommer. För att öka 
kunskapen inom fysisk aktivitet under graviditeten bör ytterligare forskning genomföras för 
att belysa värdet av vilka fördelar fysisk aktivitet under graviditeten kan medföra. Framtida 
studier bör inkludera ett generellt träningsprogram som anpassar sig för kvinnas 
socioekonomiska status samt graviditetsstadie, där träningsprogrammet kan utföras både 
hemma och i träningsanläggningar. Genom att framföra sådan studie skapar detta 
möjligheter för kvinnorna att arbeta hälsofrämjande samt sjukdomsförebyggande, då med 
intentionen att bibehålla en god hälsa för sig själva och fostret. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 
Information: 

- Förklara syftet med arbetet. (beskriva hur kvinnor upplevde fysisk aktivitet under 
graviditeten).  

- Förklara att all information kommer vara konfidentiellt (förvaras säkert, studiens ändamål) 
- Förklara att deltagaren får hoppa av när den vill. 

Bakgrund om IP: 

- Namn?  
- Ålder? 
- På vilket sätt var du fysisk aktiv innan du blev gravid? 

Del 1 – Upplevelse av fysisk aktivitet under graviditet: 

- På vilket sätt påverkade fysisk aktivitet ditt välmående under graviditeten? 
- Vilka kunskaper har du gällande fysisk aktivitet under graviditet? 
- På vilket sätt använde du dina kunskaper av fysisk aktivitet under graviditeten? 
- Varför valde du att vara fysisk aktiv under graviditeten? 
- Vad är fördelen/fördelarna med att vara fysisk aktiv under graviditeten? 
- Vad är nackdelen/nackdelarna med att vara fysisk aktiv under graviditeten? 

Del 2 – Upplevda möjligheter till fysisk aktivitet under graviditet: 

- Hur upplevdes dina möjligheter till fysisk aktivitet under graviditet?  
- Hur såg en träningsvecka ut för dig? (antal träningspass, tid, plats)  

o (Följdfråga: Varför såg träningsveckan ut så? 
§  Kunde du ha utfört träningsveckan på ett annat sätt? – förklara.) 

- Hur såg träningsveckorna ut i början av graviditeten jämför mot slutet av graviditeten? 
- Vad var syftet med att vara fysisk aktiv under graviditeten? 

o (Följdfråga: Hade du några uppsatta mål du ville uppnå?)  
§ Om Ja… Vad för mål hade du?  

• Uppnåddes de?  
o Hur? 

o Om nej… Varför?  
§ Hur tror du graviditeten hade sätt ut om du hade något uppsatt mål?  

• På vilket sätt tror du ditt välmående hade påverkats ifall du hade 
uppsatta mål? 

Del 3 – Upplevda hinder för fysisk aktivitet: 

- Vilka faktorer hindra dig från att vara fysisk aktiv under graviditeten? 
o (Följdfråga: Varför?)  

- Vilka faktorer påträffades oftast som hindra dig från att vara fysisk aktiv under graviditeten? 
o (Följdfråga: På vilket sätt hanterade du de uppstådda hindren?) 

- Hur påverkades ditt välmående när hinder uppstod? 
o (Följdfråga: Varför?) 

Är det något du önskar att tillägga? 
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Tack för att du valde att delta i intervjun! 

 



 

 

BILAGA B; MISSIVBREV 
Hej! 

Jag heter Sargonia Solaka och läser sista terminen på folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola i Västerås. För tillfället skriver jag mitt examensarbete på 
kandidatnivå vars syfte är att beskriva kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under 
graviditeten.  

För att kunna genomföra examensarbete kommer sex individuella intervjuer 
genomföras och beräknas pågå i ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att 
enklare kunna bearbeta och analysera materialet. Intervjun kommer ske på en valfri 
plats efter dina önskemål. 

All information kommer vara konfidentiell, vilket innebär dina personuppgifter och 
intervjumaterialet kommer förvaras skyddat med lösenord. Endast behöriga kommer 
att ha tillgång till materialet. Materialet kommer användas till studiens ändamål och 
därefter raderas när studien är slutförd. Du har rätten att avbryta ditt deltagande när 
som helst då ditt medverkande är frivilligt.  

Examensarbetet planeras att slutföras under april 2020 och därefter publiceras i 
databasen DIVA på Mälardalens högskola.  

Jag ser fram emot att få träffa dig och höra din upplevelse av att vara fysisk aktiv 
under graviditeten. 

Kontakta mig vid frågor och funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar  

Sargonia Solaka 

Telefon nr: 0707699854 
Mail: ssa17004@student.mdh.se 
Handledare: Camilla Ramsten, (camilla.ramsten@mdh.se) 
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