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Sammanfattning 

Bakgrund: I bakgrunden framkommer flera fördelar med att vara fysisk aktiv under 

graviditeten. Barnmorskan har en viktig roll genom att stödja och stötta kvinnan, barnmorskan 

skall stärka kvinnans rätt till självbestämmande och vara en förebild vad gäller 

hälsoupplysning samt friskvård. Syftet med föreliggande studie var att beskriva 

mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. 

Metod: Insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer analyserade med tematisk 

nätverksanalys inspirerad av Attride-Stirling, 2001. Både ett snöbollsurval och ett 

bekvämlighetsurval användes, sju barnmorskor inom mödrahälsovården i mellersta Norrland 

deltog i studien. Resultat: Det globala temat ”Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under 

graviditet” stöds av fyra underteman: Barnmorskan 1) har förvärvat insikt om fysisk aktivitet 

och hälsa, 2) rekommenderar fysisk aktivitet, 3) bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas och 

4) motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet. Slutsats: Barnmorskor har via 

grundutbildningen förvärvat baskunskaper gällande den gravida kvinnans fysiska aktivitet. 

Ytterligare insikt inom ämnet har barnmorskor förvärvat av eget intresse. Studiens resultat 

kan användas för reflektion kring barnmorskans viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet med 

fysisk aktivitet under graviditet. Klinisk tillämpbarhet: Det fanns en önskan om vidgat 

samarbete med andra vårdgivare/aktörer. Sjukgymnast var den yrkeskategori vilken i de flesta 

fall föreslogs. Resurser kan läggas på interna kurser och utbildningar för att stödja 

barnmorskor i deras förebyggande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. 

 

Nyckelord: Barnmorska, Fysisk aktivitet, Gravida, Kunskap, Information 

 

  



 

 

 

 

 

Abstract 

The Background showed that there are several advantages of being physical active during a 

pregnancy. Midwifes has an important role to promote and to support the woman, she should 

strengthen the women´s empowerment and to be a role model in health education and 

wellness for the woman. The aim of this study is to describe Midwives’ health promotion 

regarding women´s physical activity during pregnancy. Data collection methods semi 

structured interviews, analysed through a thematic network analysis inspired by Attride-

Stirling, 2001. Both snowball- and convenience sampling where used, seven midwifes 

working within maternity care in central Norrland participated in the study. The findings 

consists of a global theme “Midwives’ promote physical activity during pregnancy” includes 

four subthemes: The Midwife 1) has got insight in physical activity and health, 2) recommend 

physical activity, 3) make professional assessment of when physical activity should be 

discouraged, 4) motivates and follow up physical activities during pregnancy. Conclusion: 

Midwives generally considered themselves to have sufficient knowledge in the field. 

Midwifes acquired basic knowledge at the midwifery education. To immerse themselves 

further in the subject it was according to own interest. This study can be used for midwives to 

reflect on their important role as promotors for physical activities during pregnancy. Clinical 

implication: The findings showed that midwives wished for further collaboration with other 

health care providers or actors within physical activity, it was suggested to collaboration with 

physiotherapist. The findings indicated there is a need for more focus on education and in-

service training regarding physical activity in pregnancy, to support the promotive work of 

midwives. 

 

Keyword: Information, Knowledge, Midwife, Physical activity, Pregnant  
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1. Inledning  

Grundläggande för hälsovårdsuppdraget är att ha både ett folkhälsoperspektiv och ett 

individuellt perspektiv på den enskilda kvinnan. Inaktivitet, övervikt och fetma är tillstånd 

som uppmärksammats hos befolkningen inkluderande gravida kvinnor i Sverige. I 

basprogrammets finns riktlinjer om vad inskrivningssamtalet ska innehålla och en av 

punkterna är livsstilsfrågor som kost och motion. Alla blivande föräldrar ska erbjudas 

information om bland annat kost och motion individuellt eller i grupp. Barnmorskan har 

således en viktig roll som rådgivare till kvinnorna gällande deras fysiska aktivitet. 

Rekommendationerna kring fysisk aktivitet är enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling [FYSS] 30 minuter per dag eller 150 minuter per vecka.  

 

Ämnet valdes då vi som blivande barnmorskor kan komma att möta kvinnor vid 

inskrivningssamtal där kost och motion enligt basprogrammet ska ventileras.  

Studien innehar en förhoppning om att öka kunskapen om hur barnmorskor kan stödja gravida 

kvinnor till fysisk aktivitet samt råda gravida kvinnor på ett deltagande sätt till att fatta beslut 

om att vara mer fysisk aktiva under sin graviditet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan vara allt från ett aktivt fritidsliv, fysisk träning som till exempel 

gruppaktiviteter och idrott, trädgårdsarbete, ett fysiskt arbete, aktiviteter i hemmet eller 

vardagsmotion. Aktiviteten som utförs bör vara måttlig i utförandet, den skall ske regelbundet 

under hela veckan med en duration på minst tio minuter. Aktiviteten skall utföras så att både 

puls och andning ökar, aktiviteter som stärker musklerna bör utföras minst två gånger per vecka. 

Längre stillasittande stunder bör undvikas, det rekommenderas då bensträckare med jämna 

mellanrum under några minuter. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling [FYSS] kan användas som ett verktyg för sjukvårdspersonal när de ska ge 

rekommendationer angående fysisk aktivitet (FYSS, 2015a). Dessa rekommendationer är 

framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet [YFA] och har antagits av Svenska 

Läkaresällskapet 2011. Fysisk aktivitet kan utföras i hemmet, på fritiden eller som organiserad 

träning. Rekommendationerna är framtagna ur ett folkhälsoperspektiv och gäller alla från 18 år 

och uppåt, gravida eller inte. Att utöva fysisk aktivitet regelbundet är förknippat med minskad 

risk för att insjukna i de flesta folksjukdomarna, det kan påverka bland annat blodsocker och 

blodtryck positivt samt lindra rygg- och ledsmärta. Fysisk aktivitet har även en viktig roll inom 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser mot övervikt. Huvudsakliga syftet med 

fysisk aktivitet är att förebygga och bromsa insjuknade hos friska individer. Enlig FYSS 2015 

är rekommendationerna av fysisk aktivitet någon sorts vardagsaktivitet eller promenad 

30minuter/dag eller 150 minuter/vecka oavsett om graviditet eller ej (FYSS 2015a).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda sig av Fysisk aktivitet på Recept [FaR®] för att få 

den vårdsökande att börja med fysisk aktivitet. Genom att skriva ett FaR® kan det personliga 

intresset och livssituation hos den vårdsökande beaktas. Aktiviteten kan utföras i egen regim 

eller med hjälp från någon annan aktör, antingen enskilt eller i grupp. Det avgörande, oberoende 

vilken aktivitet FaR® gäller, är att aktiviteten leder till en pulsökning (Statens folkhälsoinstitut, 

2011).  

 

2.2 Fysisk aktivitet under graviditet 

Det finns flera fördelar med att vara fysisk aktiv under graviditeten, bland annat bättre kondition 

och minskad trötthet. Indikationer finns som visar att fysisk aktivitet under graviditeten kan 

minska risken för preeklamsi samt ge en minskad viktuppgång för gravida med BMI ≥30. 
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Vidare finns studier vilka visar att rygg- och bäckensmärta kan förbättras med fysisk aktivitet, 

som till exempel vattengymnastik och aerobicsträning under graviditetens andra trimester, det 

vill säga under graviditetsvecka 13-26. Varje kvinna bör dock bedömas individuellt då alla 

kvinnor har olika förutsättningar relaterat till tidigare träningserfarenheter. Målet är att kunna 

bibehålla konditionen under hela graviditeten, därför bör kvinnor som ej tränat tidigare starta 

med kortare träningsprogram för att sedan utöka dessa (FYSS, 2015a).  

Vid konditionsträning rekommenderas träning av de stora muskelgrupperna. Aktiviteter som 

involverar dessa är till exempel aerobics, joggning, step up, stavgång, vattengymnastik och 

simning. Vid styrketräning bör fokus ligga på bäckenbottenmusklerna samt rygg- och 

magmuskler (FYSS, 2015a; Nascimento, Surita & Cecatti, 2012). Eftersom hjärtfrekvensen 

redan är ökad under graviditeten är pulsökning under den fysiska aktiviteten ej ett bra mått att 

mäta nivån på träningen, istället kan Borgskala användas (Bilaga 1). Borgskalan mäter 

uppskattad upplevd ansträngning och sambandet med pulsfrekvensen, 13 på skalan motsvarar 

ungefär 130 i puls. Skalan går från 6 till 20, varje siffra förklaras med ett ord som beskriver de 

olika graderna av ansträngning. Rekommendationen för gravida är 12- 14, vilket motsvarar att 

kvinnan kan fortsätta aktiviteten utan större besvär samt kan föra ett samtal samtidigt, det vill 

säga en något ansträngande nivå. (FYSS, 2015b).  

 

Liknande de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet för gravida finns internationellt. 

Vilket framgår särskilt tydligt för amerikanska kvinnor vilka uppmanas att följa ”American 

College of Sports Medicine- Centers for Disease Control and Prevation´s general guidelines for 

physical exercise” som också innefattar daglig motion á 30 min (Nascimento et al., 2012). 

 

2.3 Hinder för att utföra fysisk aktivitet 

Enligt en studie från USA upplevde barnmorskor olika hinder och barriärer vid rådgivningen 

till den gravida angående fysisk aktivitet, till exempel kvinnans familj, omgivning och det 

kulturella arvet. Vissa deltagare upplevde att kvinnans familj ofta underminerade råden de gav, 

kvinnorna lyssnade mer på familjemedlemmars råd än på barnmorskans. I studien ansåg 

deltagarna att en graviditet är ett perfekt tillfälle att ta upp livsstilsförändringar då kvinnan 

ansågs mer motiverad då det även handlar om det ofödda barnets hälsa och eventuella 

komplikationer vid förlossning (Stotland et al 2009).  

I en svensk studie från 2014 som studerat barnmorskor inom mödrahälsovården framgår det att 

barnmorskorna var rädda att misslyckas i sin rådgivning och därför uppnåddes ej målen 



 

 

4 

 

angående fysisk aktivitet. Det är av vikt enligt studien att barnmorskan ser kvinnan som en 

individ och utifrån det anpassar sina råd angående fysisk aktivitet. Barnmorskorna uppgav även 

att de största hindren de stötte på hos gravida var trötthet, brist på tid och fysisk smärta. Detta 

var något de ansåg att man måste hjälpa till med innan råd angående fysisk aktivitet kunde ges 

(Lindqvist, Mogren, Eurenius, Edvardsson & Persson, 2014).  

 

2.4 Barnmorskans betydelse för fortsatt fysisk aktivitet 

Enligt Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi [SFOG] har barnmorskan på 

mödrahälsovården en central roll gällande främjande och förebyggande insatser för kvinnan 

och familjen. Barnmorskan ska arbeta holistiskt och stärka kvinnan, kvinnan ska göras delaktig 

och stöttats till att ta göra egna hälsosamma val. Barnmorskan skall arbeta för att upptäcka 

risker, ge råd och verka för en positiv sexuell och reproduktiv hälsa. Som verktyg skall 

barnmorskan utgå från ett rekommenderat medicinskt basprogram och beroende på vilken 

graviditets vecka kvinnan är i skall olika aspekter tas upp. Barnmorskan kan även använda sig 

av FaR® för att motivera kvinnan till fysisk aktivitet. Redan vid inskrivningen skall en 

individuell plan läggas upp utifrån kvinnans hälso- och livsstil. Barnmorskan bör hålla denna 

fråga levande och uppmuntra kvinnan till fysisk aktivitet under hela graviditeten. Dessa 

riktlinjer är utarbetade av en expertgrupp, bestående av läkare och barnmorskor från SFOG och 

Svenska Barnmorskeförbundet [SBF]. Även om barnmorskan har en viktig roll i detta 

preventiva arbete så har kvinnan ett eget ansvar att ta hand om sin hälsa och följa sin vårdplan. 

Mödrahälsovården skall informera kvinnan om att fysisk aktivitet har flertalet positiva effekter 

och kvinnan skall uppmuntras att motionera regelbundet (SFOG, 2008). 

 

Barnmorskor bör i sitt arbete utgå från rekommendationerna i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade barnmorskor. Enligt denna beskrivning bör barnmorskan arbeta hälsofrämjande, 

stödja kvinnan till ett aktivt leveende, ge individanpassad rådgivning samt motivera kvinnan att 

göra livsstilsförändringar om sådana behövs. I Sverige regleras barnmorskans arbete genom 

lagar och förordningar, som till exempel Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) om 

kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:20) om Patientjournallagen. Arbetet skall bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, samtidigt som det också ska styras av ett etiskt 

förhållningssätt. Barnmorskan är ett viktigt stöd för kvinnan under dennes graviditet och skall 

då bland annat stödja henne att fortsätta vara fysisk aktiv (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskans 
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arbete bör även grunda sig på den internationella etiska koden; International Confederation of 

Midwives [ICM], som beskriver hur barnmorskor ska vara en förebild i hälsoupplysning och 

friskvård för kvinnan (ICM, 2008). 

 

I en svensk studie från 2014 som genomförts inom primärvården angående Motiverande Samtal 

[MI] framkommer att MI är ett viktigt och användbart verktyg för vårdpersonalen för att stödja 

patienterna men att det måste användas kontinuerligt och att utbildningar bör  följas upp. 

Genom att patienten hör sig själv uttrycka vad som behövs förändras så blir det lättare för denne 

att göra det i realiteten (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015).  

Barnmorskan har en viktig roll i arbetet med att motivera till fysisk aktivitet under graviditeten 

men det har visat sig vara svårt. I en studie gjord med gravida som styrketränar upplevde dessa 

kvinnor att barnmorskorna gav dem råd och stöd men att råden inte alltid var korrekta. Ofta fick 

kvinnorna rådet att minska på sin träning fast det egentligen ej behövdes. Vissa kvinnor 

uppmuntrades att fortsätta vara fysisk aktiva men med en minskad intensitet, 15 procent 

uppmanades sluta helt med fysisk aktivitet (Fieril, Olsén, & Larsson, 2014). Detta ses även i en 

brasiliansk studie från 2015 som är gjord på kvinnor som nyligen fått barn. Vissa av kvinnorna 

uppmuntrades att fortsätta vara fysisk aktiva men med en minskad intensitet. Dock uppmanades 

14,9 % att sluta helt med fysisk aktivitet av sjukvårdspersonal under graviditeten (Nascimento, 

Surita, Godoy, Kasawara & Morais, 2015). Barnmorskor inom mödrahälsovården i studien från 

2014 gjord i Sverige, angav bland annat att tidsbrist och nedskärningar i vården påverkade råden 

de gav angående fysisk aktivitet. Vidare ansåg vissa av barnmorskorna i studien att deras egen 

livsstil och kroppsvikt påverkade hur deras råd togs emot. Deltagarna tyckte även att det var 

lättare att motivera kvinnor som redan var fysisk aktiva. Resultaten i studien visar att rådgivning 

ansågs komplicerat, det var svårt att hitta en lämplig nivå på hur mycket fysisk aktivitet som 

skulle rekommenderas. Det ansågs vidare svårt att ta upp frågan angående fysisk aktivitet 

framför allt till överviktiga och feta kvinnor, detta på grund av rädsla att förolämpa kvinnorna 

(Lindqvist, 2014). Detta framkom även i ytterligare en studie, där upplevde deltagarna det 

känsligt att råda kvinnor angående vikt och viktuppgång samt att de var oroliga att patienterna 

på grund av att de blev förolämpade skulle byta barnmorska om detta togs upp (Stotland et al., 

2009). 

I Colorado har en studie gjorts på kvinnor, gravida i andra och tredje trimestern som både var 

fysisk- och icke fysisk aktiva. Det forskarna kom fram till var att de icke fysiska aktiva 

kvinnorna saknade emotionellt och informativt stöd gällande fysisk aktivitet från sin omgivning 
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samt att de av sjukvårdspersonal fått information om att trappa ned på sin fysiska aktivitet 

(Leiferman, Swibas, Koiness, Marshall & Dunn, 2011).  

 

Bauer, Broman & Pivarnik fann i sin studie gjord i Michigan att barnmorskor och övrig 

vårdpersonal på sjukhus och födelsecenter rekommenderade fysisk aktivitet under graviditeten 

samt att det var nyttigt. Vidare ansåg barnmorskorna att kvinnor utan tidigare erfarenhet av 

träning och med en okomplicerad graviditet kunde börja träna samt att de som redan hade 

träningserfarenhet uppmuntrades att fortsätta träna. Studien visade att 97 % av barnmorskorna 

ansåg att de gav råd angående graviditet och träning, dock var det inte alltid råden stämde med 

de nationella riktlinjerna (Bauer, Broman & Pivarnik, 2010). 

 

I en studie från Wales, utbildades barnmorskor till att ge råd bland annat inom fysisk aktivitet. 

Studien visade att kunskapsnivåerna skilde sig bland deltagarnas tidigare erfarenheter och 

kunskaper angående ämnet. Det skilde sig även hur bekväm deltagarna kände sig att råda 

gravida angående fysisk aktivitet. Dock tyckte deltagarna att utbildningen var av nytta för deras 

yrke och de tyckte det var viktigt att få information om rådgivning inom ämnet. Efter 

utbildningen tyckte deltagarna att de fått mer självförtroende och att det på så sätt blev lättare 

att ge råd till gravida kvinnor (Basu, Kennedy, Tocque & Jones, 2014).  

 

2.5 Problemformulering 

Mödrahälsovårdsbarnmorskan utför ett hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet vid 

graviditet. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett holistiskt perspektiv. Tidigare studier 

beskriver barnmorskors oro att förolämpa kvinnan och brist på kunskap. Inga studier beskriver 

mödrahälsovårdsbarnmorskors arbetssätt med fysisk aktivitet under graviditet. Författarna vill 

med denna studie lyfta fram barnmorskans hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under 

graviditet ur ett barnmorskeperspektiv.  

3. Syfte 

Att beskriva mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under 

graviditet 
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5. Metod 

5.1 Design 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med barnmorskor inom 

mödrahälsovården i mellersta Norrland. Intervjuerna analyserades med inspiration av tematisk 

nätverksanalys enligt Attride-Stirlings (2001).  

 

5.2 Urval 

Verksamhetschefer inom mödrahälsovården i mellersta Norrland kontaktades via telefonsamtal 

för förfrågan om deltagande i undersökningen. Inklusionskriterier för deltagandet i studien var 

att informanten skulle vara barnmorska och arbeta inom mödrahälsovården. Snöbollurval samt 

bekvämlighetsurval tillämpades som urvalsmetod (Polit & Beck, 2013). Verksamhetscheferna 

samt de deltagande barnmorskorna ombads att sprida informationen om studien till kollegor så 

att de i sin tur kunde kontakta författarna angående sitt deltagande i studien. Ett 

informationsbrev (Bilaga 3) om studien mailades till verksamhetschefer inom berörda 

mödrahälsovårdscentraler efter telefonsamtal, som denne sedan vidarebefordrade till berörda 

barnmorskor. Barnmorskorna kontaktade i sin tur sedan författarna via telefonsamtal eller mail 

för att boka tid och plats för intervjun. De första sju som visade intresse att delta i studien fick 

medverka. 

 

Deltagarna i studien ( Tabell 1) bestod av sju barnmorskor inom mödrahälsovården, som hade 

arbetat inom yrket 2 år till 40 år, antal verksamma år inom mödrahälsovården var 6 månader 

till 32 år.  
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Tabell 1 Bakgrundsinformation angående respondenterna.  

 Kön Antal år i yrket Verksamma år inom 

mödrahälsovården 

Fysisk aktivitet Hur ofta tränar 

du 

Barnmorska 1 Kvinna 40 år 20-25 år Ja, promenader Det har varit 

mer 

Barnmorska 2 Kvinna 17 år 6-7 mån Ja, gym, skidor 

(längd och slalom) 

spelar golf 

2-3 ggr/veckan 

Barnmorska 3 Kvinna 7 år 4 år Ja, Yoga, 

simmar,  

promenader 

Varje dag 

1-2 ggr/veckan 

dagligen 

Barnmorska 4 Kvinna 26 år 6 år Ja, boxfit, 

promenerar, 

springer, 

skidåkning ska 

vara med på stafett 

Vasan 

1-2 ggr/veckan 

Barnmorska 5 Kvinna 30 år 26 år Ja, jogging, raska 

promenader med 

stavar, skidåkning, 

cykling 

3 ggr/veckan 

Barnmorska 6 Kvinna 2 år 1 år Ja, styrketräning, 

promenerar med 

stavgång 

Periodare 

Barnmorska 7 Kvinna 40 år 32 år Ja, vattengympa, 

promenader 

2 ggr/veckan 

 

Gemensamt för de intervjuade barnmorskorna var att de själva var fysisk aktiva. De tränade 

regelbundet med bland annat promenader, stavgång, löpning, gym, yoga och skidåkning.  

 

5.3 Datainsamling med genomförande 

För att få en bredd i svaren från barnmorskorna samlades data in via semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor som ställdes utifrån inledande beskrivningar av två påhittade 

patientfall, så kallade vinjetter. Vinjett innebär att respondenten får en kort beskrivning av en 

händelse baserad på fakta eller fiktion. Vinjetter syftar till få fram information om kunskaper 

och attityder i samband med den beskrivna situationen. Det är viktigt att respondenten själv får 

läsa beskrivningen så att de inte blir påverkan av intervjuaren (Paddam, Barnes & Langdon, 

2010; Richman & Mercer, 2002). Grundläggande kriterier för en vinjett är att den skall vara 
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enkel att förstå, logisk, trovärdig samt okomplicerad då det annars finns risk att respondenten 

tappar fokus (Egelund, 2008). Vinjetterna i denna studie konstruerades av författarna och 

handledaren tillsammans. 

 

Som komplement till tidigare skriftlig information via email fick informanterna innan 

intervjuerna syftet med studien uppläst för sig. De informerades om att studien var frivillig och 

att de när som helst kunde välja att avbryta samt att det enbart var författarna som hade tillgång 

till det inspelade materialet och att det skulle raderas i och med godkännande av studien. 

Intervjun inleddes sedan med några bakgrundsfrågor om barnmorskornas egna erfarenheter av 

fysisk aktivitet samt verksamma år inom yrket. Efter detta fick respondenten läsa den första 

vinjetten: 

 

Det här är historien om Ida. Hon är en påhittad person och historien är inte sann. 

Ida är 32 år och gravid med sitt tredje barn. De två äldre barnen är 4 och 6 år 

gamla, de går i förskolan på dagarna. Ida är gift med Peter som jobbar som säljare 

och reser mycket i sitt arbete. Ida jobbar deltid som ekonomiassistent på ett litet 

företag som tillverkar garageportar.  

Ända sedan den första graviditeten har Ida haft problem med sin vikt, hon gick upp 

över 25 kg under den första graviditeten och har inte lyckats gå ner till normalvikt 

igen. Den andra graviditeten gick hon inte upp fullt lika mycket, men ändå närmare 

20 kg. När du träffar henne i dag vid inskrivningssamtalet har hon ett BMI som är 

över 25. Hennes blodtryck ligger också på gränsen till att vara för högt. Ida oroar 

sig mycket för att gå upp lika mycket i vikt igen och du märker också att hon ser 

bekymmersam ut när det visar sig att blodtrycket är något högt.  

Du bestämmer dig för att fråga Ida om hon brukar träna och hon svarar att hon 

tränat dans och badminton fram till 20-års ålder men de senaste åren har hon inte 

tränat alls. Hon tycker inte att det finns tid och hon känner inte heller att det finns 

någon särskild träningsform som passar henne. Hon har vid flera tillfällen försökt 

att komma i gång med träning och hon har tidigare köpt ett träningskort på Friskis 

och Svettis, men hon har bara gått dit någon enstaka gång och sedan har det runnit 

ut i sanden. 

Under samtalet säger Ida att ”ja, nu är jag ju gravid så nu är det ju ingen idé att 

börja träna”. 

 

Barnmorskorna uppmanades att tänka på Ida och utifrån henne besvara frågor kopplade till 

hennes berättelse (Bilaga 2). Respondenten fick sedan läsa ytterligare en vinjett och svara på 

frågor rörande Anna (Bilaga 2). 
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Här får du möta Anna som innan hon blev gravid tränade väldigt mycket. Hon 

tränar både tung styrketräning med skivstång och hon gillar också att träna 

kondition, hon springer ofta tuffa och jobbiga intervaller. När du träffar henne 

berättar hon att träningen är väldigt viktig för henne och hon vill fortsätta att träna 

under graviditeten. Men hon undrar också om ”är det ok att träna så hårt och tungt 

som jag gör?” ”finns det risk att mitt barn skadas?” 

 

En pilotintervju genomfördes med den första respondenten för att kontrollera kvalitén på 

intervjun och då den bedömdes vara av god kvalité räknades den in i studiens resultat. 

Intervjuerna dokumenterade via inspelning med respektive författares Iphone telefon, båda 

författarna deltog vid intervjutillfällena, den ena författaren intervjuade medan den andra 

författaren observerade. Intervjuerna genomfördes i december 2015. Intervjuerna ägde rum på 

informanternas arbetsplats, en plats vald av dem. Tidsåtgången var 15-32 minuter, 

medellängden var 23 minuter.  

 

5.4 Genomförande av analysen 

Insamlad data analyserades inspirerat av en tematisk nätvärksanalys (Attride-Stirling, 2001). 

Den tematiska nätverksanalysen kunde tydliggöra respondenternas uppfattning om 

barnmorskors rådgivning om fysisk aktivitet under graviditet utifrån teman som framkom i 

analysen.  

Intervjuerna transkriberas ordagrant. Författarna läste därefter igenom varje intervju ett flertal 

gånger. Fyra grundteman identifierades; Barnmorskan har förvärvat insikt om fysisk aktivitet 

och hälsa, Barnmorskan rekommenderar fysisk aktivitet, Barnmorskan bedömer när fysisk 

aktivitet bör avrådas samt Barnmorskan motiverar och följer upp fysisk aktivitet under 

graviditet. Efter identifikationen lästes varje intervju igenom på nytt för att identifiera text som 

representerade grundteman. Dessa texter klipptes ut, summerats till meningsfulla meningar och 

meningarna kodades. Utifrån dessa koder identifierades olika underteman som återgav det 

centrala i intervjuerna och sammanställdes under fyra teman. Det globala temat som trädde fram 

under analysen var; Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet. 
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Figur 1. Tematiskt nätverk över studiens resultat Globalt tema, Teman med underteman.  

 

5.5 Etiska övervägande 

Ansvaret på författarna är att tillse att forskningen är av god kvalitet och är moraliskt acceptabel. 

Vidare att informanten känner sig trygg i att delta i studien och att deras konfidentialitet 

garanteras. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra etiska huvudkrav som all forskning bör följa; 

informationskrav, samtyckeskrav, nyttjande krav och konfidentialitets krav (Vetenskapsrådet, 

2011). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär dessa krav att respondenten får information angående 

studien, syftet och upplägget av studien skall vara tydligt, informanten skall informeras att allt 

deltagande är frivilligt och att denne har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Informanten bör få vetskap om var denne kan vända sig vid frågor eller synpunkter. 

Informationen skall lämnas både skriftligt och muntligt och respondenten skall få tillgång till 

denna information i god tid inför intervjun. I denna studie fick informanterna skriftlig 

information angående studien och dess syfte via mail. Informanterna fick även information om 

att deltagandet i studien var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville. 

Vidare informerades de om att all insamlad data förvarades på ett sådant sett att inga obehöriga 

kommer åt det och att informationen som samlades in endast skulle användas för 

GLOBALT TEMA: 

BARNMORSKOR 

FRÄMJAR FYSISK 

AKTIVITET UNDER 

GRAVIDITET 

Tema: 

Barnmorskan 

rekommenderar 

fysisk aktivitet 

Tema: 

Barnmorskan 

bedömer när fysisk 

aktivitet bör 

avrådas 

Tema: 

Barnmorskan 

motiverar och följer 

upp fysisk aktivitet 

under graviditet 

Tema: 

Barnmorskan har 

förvärvat insikt om 

fysisk aktivitet och 

hälsa 

Egen erfarenhet 

Rådgivning 

Olika typer av fysisk aktivitet 

Uppmuntran 

Forskning och studier 

Rekommendationer från andra 

yrkesgrupper 

Utbildning 

Hinder Stöd Tid 

Okunskap 

Aktivitet Information 



 

 

12 

 

forskningsändamålet. Respondenterna informerades även om att all data avidentifierades innan 

analysen av intervjuerna. I början av varje intervju informerades respondenterna muntligen åter 

igen om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. De informerades även om att det 

inspelade materialet skulle komma att raderas efter godkännandet av examensarbetet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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6. Resultat  

Det globala temat ”Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet” visar hur 

barnmorskor uppfattar sig ha generell kunskap inom efterfrågat område för att rekommendera, 

avråda och motivera till fysisk aktivitet. Barnmorskorna ansåg att fysisk aktivitet är viktigt 

under graviditeten. De ger råd, avråder vid behov, motiverar, följer upp och utvärderar fysisk 

aktivitet tillsammans med den gravida kvinnan likt en ”coach”. Barnmorskorna önskade ett ökat 

samarbete med andra vårdgivare/aktörer och då framför allt sjukgymnaster.  

6.1 Barnmorskan har förvärvat insikt om fysisk aktivitet och hälsa  

Baskunskaper och vad som händer i kroppen vid graviditeten var kunskaper som 

barnmorskorna fått i och med sin barnmorskeutbildning. Den kunskap som barnmorskorna hade 

inom fysisk aktivitet hade de själva förskaffat sig genom utbildning och egna erfarenheter. Egen 

erfarenhet kom genom: egna aktiva barn, ett fysiskt aktivt liv, ett eget intresse inom området 

eller som en barnmorska i studien nämnde att hon använde sin make, som arbetade som 

sjukgymnast, som ”bollplank”. De egna erfarenheterna gav insikt men gällande träning och 

graviditet, behövdes mer specifik kunskap inom ämnet. Barnmorskorna ansåg att det var av stor 

vikt att man inom professionen vet varför det är viktigt med fysisk aktivitet, hur det underlättar 

graviditeten, förlossningen och postpartum tiden. Barnmorskorna ansåg att det var barnmorskan 

eget ansvar att ta reda på fakta angående fysisk aktivitet. 

”Vi kan inte få allt matat till oss, vi måste ju vara lite aktiva för att( …. 

)bygga på kunskapen” (Barnmorska 4) 

Barnmorskan bör för att ge råd och stöd till kvinnor själv ha en sund grundinställning till träning 

och fysisk aktivitet. Det måste finnas ett eget intresse hos barnmorskan av fysisk aktivitet och 

att hålla sig uppdaterad inom ämnet. Detta gjorde barnmorskorna genom att ta del av 

vetenskapliga och empiriska studier. Gemensamt för alla barnmorskor var att 

rekommendationerna de gav inhämtades från FYSS.  

"Ja jag bör ju ha en viss kunskap om vad som händer i kroppen, det bör 

jag ha och det tycker jag att jag har( ... )information vad som gäller när 

man är gravid och träning( … )så det gäller ju att jag har uppdaterat 

mig så att jag ger korrekt information" (Barnmorska 2) 

Vid riskgraviditeter hämtades kunskap från ytterligare riktlinjer och handlingsprogram som 

Regionen/Landstinget sammanställt utifrån FYSS rekommendationer. Några barnmorskor hade 
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gått internutbildningar inom verksamheten och på så sätt inhämtat mer kunskap i ämnet. 

Utbildningssatsning inom området motion och graviditet med föreläsningar av en sjukgymnast, 

med särskilt intresse av graviditet och motion hade lett till att barnmorskor kunde ge förslag till 

kvinnorna om fler aktiviteter än vad de tidigare hade kompetens för. 

"Sen utbildningssatsningen då så, har man fått lite mera verktyg som 

inte riktigt visste fanns och då har det också blivit lättare (..)" 

(Barnmorska 7) 

Barnmorskorna ansåg att sjukgymnasterna fyllde en viktig funktion och hade en central roll 

gällande kunskap om fysisk aktivitet under graviditet, samarbete med denna yrkeskategori var 

önskvärt bland respondenterna i studien.  

 

6.2 Barnmorskan rekommenderar fysisk aktivitet 

Barnmorskorna gav rådet att gravida kvinnor kunde fortsätta med fysisk aktivitet under 

graviditeten, det gällde att kvinnorna hittade den träning som passade just henne. Aktiviteter 

som rekommenderades av barnmorskorna var bland annat yoga, simning, vattengymnastik, 

cykling och stavgång. Om barnmorskorna stötte på kvinnor som ej redan var fysisk aktiva 

påtalade de vikten av vardagsmotion och att all aktivitet var av stor nytta, genom att få en 

pulsökning ökar flåset och kvinnan mår då bättre.  

Gemensamt bland respondenterna i studien var att de föreslog enkla övningar som kvinnan 

kunde utföra i hemmet. En av respondenterna upplevde att intresset för fysisk aktivitet hade 

ökat de senaste fyra åren. Barnmorskorna försökte få kvinnorna att inse att det inte behövde 

vara avancerade övningar eller övningar som krävde mycket förberedelser. Ibland kunde 

rekommendationerna vara så pass enkla som till exempel kortare bensträckare, stå på ett ben 

vid tandborstning för att på så sätt stärka bäckenmuskulaturen. Det kunde även vara enkla saker 

som promenader i stället för bilen, gå ut med hunden, det vill säga vardagsmotion.  

”Det är ju till och med bättre att stå upp än att sitta och såna där 

enkla saker, vardagsmotion” (Barnmorska 1) 

Barnmorskorna i studien nämnde att de brukade föreslå för den gravida att de kunde göra saker 

med eventuellt tidigare barn och då får de mycket fysisk aktivitet bara genom att vara ute så 

mycket som möjligt och röra på sig. Om kvinnan promenerade till och från förskolan med 
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barnen får hon vardagsmotion utan att hon avsätter speciellt med tid för det. Det gäller att hitta 

och ta reda på möjligheterna i vardagen. 

”Jag tycker att det går att hitta små enkla övningar som alla kan göra 

hemma” (Barnmorska 3) 

Barnmorskorna i studien motivera kvinnan till fysisk aktivitet genom att föreslå kvinnan att ta 

en promenad i rask takt, 30 minuter per dag. Barnmorskorna tipsade om att använda stegräknare 

för att bättre kontrollera hur aktiv kvinnan var.  

Genom förslag från barnmorskan ansåg barnmorskorna att gravida kunde ändra på sitt sätt att 

träna och fortsätta med träningen under hela graviditeten. En av barnmorskorna i studien gav 

konkreta tips om hur det kunde gå till; springa med kortare steg, kvinnan kan då ofta fortsätta 

med löpträning, kvinnan kan även testa andra träningsformer än hon är van så att rätt 

muskelgrupper hålls igång, till exempel göra sneda situps i stället för raka. Barnmorskorna gav 

förslag till kvinnor som styrketränade att de kunde ta lättare vikter men istället göra flera 

repetitioner samt att det var viktigt för dessa kvinnor att känna in sin kropp och vara lyhörda 

till kroppens signaler. Barnmorskornas uppfattning var att kvinnorna kunde fortsätta med de 

träningsformer de utövade tidigare. I studien framkom delade meningar angående träningens 

intensitet, vissa barnmorskor uppmuntrade kvinnorna att ta det lugnare med olika 

träningsformer. Andra barnmorskor uppmanade kvinnorna att fortsätta som tidigare med 

träningen. Gemensamt för barnmorskorna var att de ansåg att kvinnorna skulle vara lyhörda till 

vad kroppen sa. En sund inställning till fysisk aktivitet är något att sträva efter enligt 

respondenterna i studien samt att kvinnan hittar en lagom och skonsam nivå på sin träning.  

”Försöka hitta en lagom nivå på det hela så att det inte går överstyr” 

(Barnmorska 5) 

Barnmorskorna i studien använde sig ibland av FaR® för att motivera kvinnor att börja vara 

fysisk aktiva. Barnmorskorna använde sig även av sjukgymnaster som fanns kopplade till den 

egna verksamheten för att motivera kvinnorna till ytterligare fysisk aktivitet, vidare uppgav 

barnmorskorna att de hänvisade till andra aktörer inom träning som kunde erbjuda specifika 

träningsformer, till exempel yogaklasser. På en mödrahälsovårdscentral hade verksamheten 

gjort en satsning som bland annat innebar att barnmorskorna kunde dela ut ”prova på kort” på 

olika träningsformer kvinnorna kunde testa och på så sätt kunde de hitta en motionsform som 

passade just henne.  
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Barnmorskorna ansåg det var av stor vikt att de informerade kvinnorna om varför det är viktigt 

att fortsätta träna under graviditeten. Barnmorskorna tyckte de hade en viktig roll genom att 

motivera kvinnan att fortsätta/eller börja med fysisk aktivitet. Vissa av barnmorskorna använde 

sig av Motiverande samtal (MI) för att på så sätt få patienten själv att komma till insikt vad hon 

var intresserad av och vad hon eventuellt gjort för aktiviteter tidigare. Kvinnor som innan 

graviditeten tränat intensivt behövde inte oroa sig utan informerades om att de efter graviditeten 

kunde träna sig till samma nivå som tidigare.  

Barnmorskorna informerade kvinnorna att all fysisk aktivitet är viktig för alla och varje dag. 

Barnmorskorna arbetade för att kvinnan själv skulle komma fram till vad som var bra för just 

henne.  

 

6.3 Barnmorskan bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas 

Det var av vikt att informera kvinnan angående motionsformer barnmorskorna uppfattade att 

gravida skulle undvika. Barnmorskorna informerade kvinnan att vara försiktig, ej belasta 

kroppen så att fogarna påverkas. Även träningsformer som belastar kroppen så att hemorrojder 

och åderbråck kan uppstå avråddes kvinnorna ifrån. Om kvinnan inte redan tränade tung 

styrketräning så avråddes hon börja under graviditeten. Barnmorskor avrådde kvinnorna att 

utföra träningsformer som kunde vara skadliga och farliga samt olämpliga att utföra för kvinnan 

och barnet. Exempel på vad barnmorskorna avrådde från var ridning och utförsåkning, om 

kvinnan inte utövade utförsåkning som träningsform redan innan graviditeten. Barnmorskor 

avrådde vidare från aktiviteter som kunde innebära våld mot buken, som ishockey och 

kickboxning. Kvinnorna uppmanades också att utföra aktiviteterna på korrekt sätt, 

barnmorskorna brukade ge kvinnorna förslag att ändra sitt sätt att träna, att inte öka vikten vid 

styrketräning, ändra löpteknik så att kroppen ej blir felbelastad. Självklart informerades 

kvinnorna också om att de under träningspassen skulle vara försiktiga så att de inte skadade sig 

i och med den nya kroppsformen. 

”Du ska inte åka slalom, svarta pisten om du inte är van att åka 

slalom och du ska inte börja rida om du inte är van att sitta på en 

häst” (Barnmorska 3) 

 

6.4 Barnmorskan motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet 

Redan tidigt i graviditeten, under hälsosamtalet som brukar ske mellan gravidvecka 5-12, 

informerade barnmorskorna om fysisk aktivitet. Barnmorskorna tog i samtalet upp att 
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viktuppgång och bristande fysisk aktivitet kan påverka barnets hälsa. De gav rak och saklig 

information om vad riskerna med ett inaktivt liv kunde leda till. De tala om fördelarna med 

fysisk aktivitet; det ökar välbefinnande, endorfinfrisättningen i kroppen, känslan av att vara 

piggare och må psykiskt bra känslan av kraft. Barnmorskorna tog även upp vikten av fysisk 

aktivitet och hur det påverkade blodtrycket och lungkapaciteten. Barnmorskorna ansåg att 

fysisk aktivitet kunde leda till en skonsammare graviditet, en ”lättare” förlossning samt 

underlätta för kvinnan postpartum.  

Det var viktigt att se till helheten när det gällde fysisk aktivitet, barnmorskorna menade att de 

skulle hjälpa kvinnorna att få en balans i sin träning. De ansåg att kost och motion hörde 

samman. 

”( …. )det är jätteviktigt att man tittar på helheten, man kan inte bara 

stirra sig blind på tränar du? (Barnmorska 2) 

Barnmorskorna i studien stöttade och uppmuntra kvinnan att vara fysisk aktiva. De 

uppmuntrade kvinnan att börja eller fortsätta vara fysisk aktiv.  

Barnmorskor bör ha en förståelse för kvinnans eventuella motstånd till att träna. Inaktivitet 

kunde grunda sig i rädsla för att skada barnet eller kvinnan själv. Det var därför viktigt att 

informera kvinnan att barnet låg välskyddat i magen och att det inte fanns någon risk varken 

för kvinnan eller för barnet med att vara fysisk aktiv under graviditeten. Barnmorskan ska arbeta 

på ett sådant sätt att kvinnorna känner att de kan misslyckas och få börja om igen. Kvinnan bör 

bli bemött utifrån hennes möjligheter, det gäller att hitta hennes egen drivkraft där hon är ”just 

nu”. Barnmorskorna menade att kvinnan själv behöver komma fram till vad hon kan förändra 

och förbättra gällande fysisk aktivitet. 

”Viljan måste ju komma ifrån henne, det spelar ingen roll hur mycket 

jag lägger fram träningsformer eller( … )om hon inte är med på tåget” 

(Barnmorska 6)  

Under graviditetens gång följde barnmorskorna upp kvinnans fysiska aktivitet och gav feedback 

så att kvinnan kände sig sedd och bekräftad. Feedback och bekräftelse kunde leda till att hon 

fortsatte träna menade barnmorskorna.  

Genom att intervjua kvinnan om hennes familjesituation, eventuella tidigare graviditeter, 

förlossningar och om hon eventuellt tränat under dessa graviditeter trodde barnmorskorna att 
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det underlättade för dem att ge rätt sorts information till kvinnan om hur viktigt fysisk aktivitet 

är. Genom intervjun ansåg barnmorskorna att de kunde hjälpa kvinnan att hitta tiden och 

motivationen att hitta rätt träningsform. Om kvinnan redan var fysisk aktiv uppfattades det 

lättare att diskutera träning och fysisk aktivitet, efter som de då talade ”samma språk”.  

Barnmorskorna återgav innehållet i intervjuerna och hur de utifrån det kvinnorna berättade fick 

”coacha” till fysisk aktivitet under graviditetens gång. Kvinnorna berättade om stöd och icke 

stöd från omgivningen. De berättade om fysisk och psykisk trötthet, familjesituation, tidigare 

barn, arbete, fysiska besvär. När barnmorskan uppmuntrade till fysisk aktivitet kunde kvinnorna 

uttrycka t.ex. hur de kände sig obekväma i träningslokalens omklädningsrum. Känslan av att 

vara stor eller överviktig påverkade om kvinnan tränade eller inte. Ett uppmuntrande bemötande 

i träningsanläggningarna gjorde kvinnor mer motiverad att träna. Stöd hemifrån och relevant, 

saklig information var viktigt för att kvinnan skulle vara fysiskt aktiv under graviditeten. 

Barnmorskor kan genom korrekt information undvika att myter i samhället får fotfäste.  

Barnmorskorna hade erfarenhet av att följa kvinnor som tränade extremt intensivt under 

graviditeten. Även för dessa kvinnor var den unika kvinnans situation grundläggande för vidare 

råd om nivå på träningen och/eller eventuellt stöd från annan yrkesgrupp.  

”( …. )har hon bekymmer med anorexi?( … )är det något sådant? 

Bulimi? Ätstörning? Vad är det som gör att hon tränar på det här 

sättet? (Barnmorska 5) 

Alla kvinnor ska av barnmorskor behandlas lika gällande information, rådgivning, uppföljning 

och motivation om fysisk aktivitet under graviditet och tidsbrist får inte utgöra ett hinder.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete 

med fysisk aktivitet under graviditet. Denna studie identifierade fyra teman med underteman. 

Det globala temat; Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet framträdde. Det 

globala temat beskrivs i fyra teman. Barnmorskan 1) har förvärvat insikt om fysisk aktivitet och 

hälsa, 2) rekommenderar fysisk aktivitet, 3) bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas, och 4) 

motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet i samtalen med den enskilda kvinnan.  
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Barnmorskorna i den aktuella studien menade att gravida kvinnor kunde fortsätta med fysisk 

aktivitet under graviditeten, vardagsmotion och/eller annan aktivitet ansågs vara till nytta för 

kvinnorna, såväl graviditetens fortsatta förlopp som efter förlossningen. Detta överensstämmer 

med resultat i en kvalitativ studie bland hälsovårdsarbetare i USA (Bauer, Broman & Pivarnik, 

2010). Deltagarna uppgav att de var positiva till motion i samband med graviditet. Vidare 

framkom det i den här studien att det är viktigt att kvinnorna lyssnade på sin kropp och är lyhörd 

för kroppens signaler. Barnmorskan ansågs ha en viktig roll i att hjälpa och stödja kvinnan till 

detta. I en annan kvalitativ studie av Fieril, Olsen, Glantz & Larssons (2014) önskade kvinnor 

kunskap och information vid graviditet om hur de skulle kunna fortsätta vara fysisk aktiva. 

Genom att barnmorskan då kunde förmedla kunskapen om vad som händer i kroppen under en 

graviditet och hur fysisk aktivitet påverkade detta får kvinnorna den efterfrågade informationen. 

I den aktuella studien utgör resultatet en beskrivning av hur mödrahälsovårdsbarnmorskorna 

främjar fysisk aktivitet under graviditet. Barnmorskan rekommenderar fysisk aktivitet, bedömer 

när fysisk aktivitet bör avrådas. Barnmorskan motiverar och följer upp fysisk aktivitet under 

graviditet i samtalen med den enskilda kvinnan. Detta har inte tidigare beskrivits i några 

vetenskapliga artiklar. 

  

Barnmorskorna i denna studie ansåg att det var lättare att råda och motivera de som redan var 

fysiskt aktiva före graviditeten. Detta resultat styrktes även det av Fieril, Olsen, Glantz, & 

Larsson (2014), kvinnor som tränade mycket fick ökad självkännedom och då ett ökat 

självförtroende att lita på sin kropp. Det framkom att deltagande barnmorskor i samtal med 

kvinnorna i huvudsak använde sig av tidigare erfarenheter och kunskaper, vilka de inhämtat 

från sitt eget fysiskt aktiva liv. I ljuset av detta hade gravida mödrar som tränade och 

barnmorskan ett gemensamt intresseområde vilket underlättade samtalet. Dock, de kvinnor som 

redan tränade kanske inte var de som var i mest behov av stöd och motivation från 

mödrahälsovårdsbarnmorskan. Vidare visade resultatet att sjukgymnaster ansågs fylla en viktig 

funktion gällande fysisk aktivitet och ett samarbete med dessa var önskvärt för att på så sätt 

motivera kvinnor att vara fysisk aktiva. Detta önskemål har även framförts i andra studier 

(Heslehurst et al., 2011; Willcox et al., 2012). 

 

Barnmorskorna i studien använde sig av FaR® för att motivera kvinnorna att fortsätta alternativt 

börja med fysisk aktivitet. Genom att använda sig av FaR® kunde barnmorskan samtala med 

kvinnan och därefter individanpassa utifrån hennes förutsättningar så att fysisk aktivitet blev en 
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central del i vardagen (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I föreliggande studie utgår 

barnmorskorna från FYSS (2015a) när de rekommenderade kvinnorna angående fysisk 

aktivitet. FYSS (2015a) kan medföra att alla kvinnor får lika information om vad som gäller 

angående fysisk aktivitet och graviditet och det är en jämställdhetsfråga som stöds av 

mödrahälsovårdens basprogram (SGOG, 2008) om lika vård. Vidare har barnmorskan en viktig 

roll i att motivera kvinnan framkom det i den aktuella studien. MI var ett arbetsverktyg som 

några av barnmorskorna i studien använde sig av. Barnmorskan kunde fungera som bollplank 

och leda kvinnan i hennes resonemang kring ämnet fysisk aktivitet. Genom användandet av MI 

som samtalsteknik kunde barnmorskan få patienten motiverad till aktuella livsstilsförändringar, 

helt i linje med MI metoden (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2014). Genom 

att använda sig av MI kan barnmorskan nå fram till kvinnan lättare. Mer utbildning behövs för 

att detta verktyg skall kunna användas fullt ut. 

 

Barnmorskorna i denna studie visade att barnmorskorna avrådde från fysisk aktivitet som 

påverkade kroppen negativt under graviditeten. Istället för att sluta träna rekommenderade 

barnmorskorna kvinnorna att ändra på sitt sätt att träna. Tidigare studier stämmer väl överens 

med detta. I resultatet från en studie av Lindqvist, Fröberg och Pirhonen (2007) framkom det 

att man sannolikt kunde fortsätta med fysisk aktivitet som före graviditeten men undvika sporter 

med risk för slag mot magen och fallrisk. Dykning med tuber avråddes helt. I den aktuella 

studien gavs exempel att ridning och slalomåkning var sporter man skulle undvika. 

 

Barnmorskorna i studien tyckte det var viktigt att informera angående att fysisk aktivitet inte 

bara påverkade kvinnan utan även det ofödda barnet positivt redan tidigt i graviditeten. Stotland 

et al. (2009) beskriver liknande resultat som visade att kvinnor var som mest motiverad till 

livsstilsförändringar då hon var gravid. Barnmorskorna i föreliggande studie tog även upp 

vikten att påtala för kvinnorna att det inte fanns någon risk för varken kvinnan själv eller barnet 

om kvinnan var fysisk aktiv. Detta var något som även framkom i Heslehurst et al. (2011) 

studie; barnmorskorna misstänkte att gravida kvinnor trodde att fysisk aktivitet under graviditen 

kunde skada barnet. Det var då av stor vikt att barnmorskorna kunde övertyga att det snarare är 

det motsatta som gäller. Resultat från andra studier visade att det var viktigt att informera om 

riskerna med att vara inaktiv under graviditeten. Barnmorskan har i sin profession det holistiska 

närmelsesättet och är därför lämplig som samtalspartner om fysisk aktivitet. Barnmorskan 
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vårdar gravida kvinnorna varsamt och har vana att samtala kring känsliga ämnen (Heslehurst et 

al., 2011; Heslehurst el al. 2013). 

 

Den aktuella studiens resultat sammanfaller med beskrivningarna i en ny svensk kvalitativ 

studie (Lindqvist et al. 2014) där bristen av tid, trötthet och/eller tung arbetsbörda var en vanlig 

förekommen anledning till ett inaktivt fysiskt beteende. Vidare styrks studiens resultat av Cioffi 

et al. (2010) där resultatet visade att stöd från hälsopersonal kunde stärka kvinnan att hitta 

strategier för att öka den vardagliga aktiviteten.  

 

Resultatet visade att barnmorskorna ansåg att fysisk aktiv under graviditeten underlättade 

graviditeten, förlossningen samt postpartumtiden. Barnmorskorna brukade tala om fördelarna 

med att vara fysisk aktiv för att inspirera kvinnan till att vara fysisk aktiva. Liknande resultat 

framkom i en studie av Poyatos-Leon et al. (2015) där fysisk aktivitet under graviditet ansågs 

kunde öka chansen för en komplikationsfri förlossning om kvinnan var fysisk aktivitet under 

andra och tredje trimestern. Resultatet i Poyatos-Leon et al. studie visar vidare att barnmorskor 

hade en viktig roll genom att de förespråkade en hälsosam livsstil samt att de utifrån ett 

holistiskt synsätt rekommenderade hälsosamkost och en hälsosam viktuppgång under 

graviditeten. Detta för att förebygga riskgraviditeter och för att fånga upp kvinnor som befann 

sig i riskzonen. Allt detta stärkte barnmorskorna i deras profession så att de kunde råda 

kvinnorna till fysisk aktivitet under graviditeten (Poyatos-Leon et al., 2015). Dessa aspekter 

styrks även utav resultat i studien av Willcox et al. (2012) där barnmorskorna ansåg att det var 

deras skyldighet att främja hälsosamt liv, ett fysiskt aktivt beteende, sund kost samt en 

individualiserad viktuppgång. Att se helheten när det gäller fysisk aktivitet samt hitta en balans 

med sin träning och att kost och motion ska följas åt var något resultatet i studien visade. 

Barnmorskorna ansåg sig ha en viktig roll i detta arbete genom att stödja kvinnan. Genom att 

barnmorskorna såg till kvinnans familjesituation, hennes mående här och nu samt tidigare 

erfarenheter av fysisk aktivitet ansåg barnmorskorna sig kunna hjälpa kvinnan. 

 

I denna studie upplevde barnmorskorna det ej som ett problem att ta upp frågan om fysisk 

aktivitet med överviktiga kvinnor. I en studie av Furness et al. (2011) visade resultaten att det 

ansågs lättare att motivera kvinnor som är måttligt överviktiga jämfört med de som hade ett 
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högt BMI. Barnmorskorna ansåg att det var kvinnor som hade ett BMI mellan 30 och 35 som 

var mest oroliga för sin hälsa, därför ansågs dessa kvinnor lättare att motivera till 

livsstilsförändringar. Synen på överviktiga har förändras över tid, allt fler kvinnor är 

överviktiga. Resultatet i Heslehurst et al. (2013) studie visade att om kvinnorna får en förklaring 

till varför det är så viktigt att väga sig under graviditeten leder det till att fler kvinnor blir vägd 

och det i sin tur leder till att fler kvinnor i farozonen upptäcks. Detta kan då öppna upp till en 

diskussion angående fysisk aktivitet samt att kvinnor med högt BMI fångas upp. 

 

Resultatet i studien visade att barnmorskan arbetade med omgivningens förutfattade meningar 

om att fysisk aktivitet är negativt för den gravida kvinnan och barnet. Detta stämmer överens 

med vad andra studier visat, i till exempel Lindqvist, Fröberg och Pirhonen studie från 2007 

framkom det att en av de största anledningarna till återhållsamhet med fysisk aktivitet under 

graviditet var på grund av tron att den förhöjda kroppstemperaturen under aktiviteten skulle 

påverka fostrets utveckling. Dock finns det inga studier som styrker att gravida får en förhöjd 

och skadlig kroppstemperatur under fysisk aktivitet (Lindqvist, Fröberg & Pirhonen, 2007). 

  

6.3 Etikdiskussion 

Författarna tog under studiens arbete kontinuerligt hänsyn till fyra etiska principer som 

presenterades under ”Etiska övervägande”; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att deltagarna 

erhöll både skriftlig och muntlig information angående studiens syfte och bakgrund, i och med 

det utskickade informationsbrevet, bejakades informationskravet. Detta för att alla deltagare 

skulle ha samma förutsättningar samt information angående studien. Deltagarna informerades 

om att studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, i och med 

detta tog författarna hänsyn till samtyckeskravet. Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att 

författarna enbart använde det insamlade materialet för forskningsändamålet. Genom att 

informera deltagarna om att allt material förvarades oåtkomligt för utomstående samt att det ej 

förekom några personuppgifter, utan att barnmorskorna i studien benämns med nummer i stället 

för deras namn samt att berörda mödrahälsovårdscentraler ej nämndes tog författarna hänsyn 

till konfidentialiteskravet. 
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6.4 Metoddiskussion 

För att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet används begreppen, giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. För att styrka studiens giltighet har genomförandet beskrivits rigoröst. För 

att svara mot studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor samt 

vinjetter. Fördelen med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor är att informanterna kan 

tala fritt om ämnet, det kan då framkomma intressant och viktig information som annars kan 

utebli (Olsson & Sörensson, 2011). En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren kan ställa kompletterande följdfrågor om informanten kan tar upp något som 

intervjuaren vill fördjupa sig i (Bell, 2008; Byrman, 2011). Informanterna fick inte tillgång till 

vinjetterna samt intervjufrågorna i förhand, detta för att de skulle kunna ge så spontana svar 

som möjligt. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer då det ansågs säkerhetsställa att 

informanten uppfattades korrekt samt att det i efterhand gick att diskutera varje enskilt 

intervjutillfälle, detta för att stärka trovärdigheten i studien (Bell, 2008). Intervjuerna spelades 

in utav båda författarna för att minimera risken för tekniska problem samt att författarna skulle 

kunna dela upp intervjuerna och transkriptera dessa var för sig, då det är tidskrävande att 

transkriptera. Detta styrks av Bell (2008) som anser att man får räkna med att en timmes intervju 

tar minst fyra timmar att transkriptera. Valet av plats för intervjun gjordes av informanteran 

vilket gemensamt för alla var arbetsplatsen. Fördelar med att låta informanterna välja plats för 

intervjun ansågs vara att respondenten då valde en välkänd plats och att denne då kände sig 

bekväm. Nackdelar kan vara att informanten kan bli störd utav något som händer på 

arbetsplatsen och intervjun måste avbrytas, till exempel telefonsamtal eller att någon situation 

uppstår på mottagningen. (Bell, 2008). Detta var dock inget som skedde under studiens 

intervjutillfällen. 

Med ett snöbollsurval och bekvämlighetsurval kan de deltagare som inte har ett eget intresse av 

fysisk aktivitet utebli som deltagande i studien. Trots detta valde författarna snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval med tanke på studiens syfte som vill beskriva barnmorskornas 

förebyggande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. Genom att använda sig av detta 

urvalsförfarande kunde författarna på ett effektivt sätt få deltagare till studien (Denscomber, 

2009). 

För att stärka tillförlitligheten i denna studie har en beskrivning av analysen dokumenteras i 

både text och tabellform. Författarna har innan studiens genomförande reflekterat över sin egen 

förförståelse inom området för att stärka resultatens tillförlitlighet. Av samma anledning valde 

författarna att läsa och tolka varandras transkriberingar samt att innehållsanalysen 
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sammanställdes gemensamt. Överförbarheten är begränsad i en studie med få informanter. 

Läsarna får ta ställning till om resultaten kan överföras till liknande situationer.  

 

6.5 Slutsats 

Barnmorskor har via grundutbildningen förvärvat baskunskaper gällande den gravida 

kvinnans fysiska aktivitet. Ytterligare insikt inom ämnet har barnmorskor förvärvat av 

intresse professionellt och privat i sitt arbete med att rekommendera, avråda, motivera och 

följa upp fysisk aktivitet under graviditet. 

 

6.6 Klinisk tillämpbarhet och förslag till framtida forskning 

Det fanns en önskan om vidgat samarbete med andra vårdgivare/aktörer, sjukgymnast var den 

yrkeskategori vilken i de flesta fall föreslogs. Resurser kan läggas på interna kurser och 

utbildningar för att stödja barnmorskor i deras förebyggande arbete med fysisk aktivitet under 

graviditet. En enkätstudie där flera barnmorskor ingår skulle kunna fånga in flera perspektiv 

och ge ett mer sanningsenligt svar. Författarna vill till sist rikta ett stort tack till deltagarna 

som gjorde denna studie möjlig.  
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat som barnmorska, hur många verksamma år på 

mödrahälsovården har du? 

 Är du själv fysisk aktiv? I så fall med vad och hur ofta tränar du? 

 Vad tycker du om fysisk aktivitet? 

 

Nu ska du få läsa ett patientfall…respondenten läser patientfall 1. 

 

 Det här är ju en påhittad historia, tycker du att den är realistisk? 

 Händer du att du möter kvinnor som Ida i din vardag?  

 Under samtalet säger ju Ida att ”ja, nu är jag ju gravid så nu är det ju ingen idé att börja 

träna”. Är det vanligt att gravida har den uppfattningen, att de inte behöver träna när de 

är gravid?  

 Vilken hjälp tycker du att Ida behöver i den här situationen?  

 Känner du att du kan erbjuda hjälp till Ida?  

 Tycker du att du har tillräcklig kunskap om träning under graviditet för att kunna 

informera henne om de hälsoeffekter som träning har? 

 Det står att Ida inte hittat någon träningsform som passar henne, tror du att det är enda 

orsaken till att hon inte vill träna? 

 Vad skulle det annars kunna vara för orsaker som gör att Ida inte vill träna?  

 Känner du att du har tillräckligt med kunskaper för att stödja henne till att börja träna?  

 Tycker du att det finns något du saknar?  

 Den kunskap du har om träning, hur har du fått den? Har du gått någon utbildning, någon 

kurs? 

 

Nu ska du få ett annat patientfall att läsa….respondenten läser patientfall 2. 
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 Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att ge Anna den information hon efterfrågar 

(kan du vidareutveckla ditt svar)? 

 Vad tycker du är skillnaderna i fallen med Ida (hon som inte ville träna) och Anna (hon 

som tränar hårt)? På vilket sätt tycker du att det är skillnad? 

 Tycker du att dessa två kvinnor ställer olika krav på kunskap hos dig? 

 Upplever du att det är svårt att råda gravida kvinnor om fysisk aktivitet? På vilket sätt? 

 När tar ni upp frågan angående fysisk aktivitet, i vilken graviditets vecka? 
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BILAGA 3 

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie  

Vi vill med denna studie undersöka hur barnmorskor inom mödrahälsovården resonerar runt frågor 

gällande fysisk aktivitet under graviditet.  

Region Gävleborg hade år 2013 tillsammans med Landstinget Dalarna högst andel gravida med 

övervikt och fetma vid inskrivningen på mödrahälsovården i Sverige. Fysisk aktivitet är viktigt i 

arbetet med att försöka minska övervikt och fetma. Det är därför viktigt att barnmorskan kan motivera 

och råda kvinnan att vara fysisk aktiv under graviditeten. Genom att utföra intervjuer med 

barnmorskor inom mödrahälsovården vill vi undersöka om barnmorskorna upplever sig ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna ge råd om fysisk aktivitet till gravida kvinnor på ett bra sätt. 

Vi har valt att vända oss till mödrahälsovården i mellersta Norrland och vi vill intervjua barnmorskor 

med olika lång tid i yrket och med olika egna erfarenheter av fysisk aktivitet. Intervjuerna kommer att 

vara uppbyggda kring ett patientfall och utifrån det kommer vi att ställa frågor som du får diskutera och 

utveckla dina tankar kring. Tiden för intervju är satt till ca 1 timme och intervjuerna kommer att 

genomföras under december månad.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Denna studie genomförs som en magisteruppsats inom sexuellt, reproduktiv och perinatal hälsa på 

Högskolan Dalarna och vi som genomför denna studie är barnmorskestudenter. 

Om du har några frågor kan du kontakta någon av nedanstående personer. 

Barnmorskestuderande Barnmorskestuderande Handledare 

Britta-Stina Persson  Emma Olsson  Linda Vixner  

Mail: h14bripe@du.se Mail: h14eolss@du.se   Mail: lvi@du.se     

Tfn: 073-967 09 26 Tfn: 076-765 40 09 Tfn: 023-77 84 36 
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