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Sammanfattning
Fysisk aktivitet är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa och bör även
rekommenderas till kvinnor under graviditeten. Barnmorskan har en central roll i det
hälsofrämjande arbetet då hon ibland är den enda hälso- och sjukvårdspersonal som
träffar kvinnan under graviditeten. Det finns rekommendationer för hur mycket den
gravida kvinnan bör träna men studier visar att det är få som följer dessa. Barnmorskan
upplever det svårt att ge råd och det finns ett behov av att hitta strategier som kan
användas i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att
beskriva barnmorskors strategier för att främja fysisk aktivitet under graviditeten.
Studien utfördes enligt kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för
insamling av data som sedan analyserades utifrån tematisk analys. I studien framkom ett
flertal olika strategier som barnmorskorna använde för att främja fysisk aktivitet under
graviditeten; Att ge råd, Att motivera, Att söka stöd i omgivningen, Att individualisera,
Att vårda relationen och Att utveckla. Studien visade också att barnmorskorna upplevde
arbetet med att främja fysisk aktivitet som viktigt men svårt. Författarna anser att
strategierna är användbara, inte bara av barnmorskan utan även av annan personal inom
hälso- och sjukvården som arbetar med att främja fysisk aktivitet under graviditeten.

Nyckelord
Barnmorska, Fysisk aktivitet, Graviditet, Hälsopromotion, Strategier
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Abstract
Physical activity should be recommended to all women during pregnancy. Midwives
have an important role in the health promotion practice. There are recommendations
about physical activity during pregnancy, although studies show that few pregnant
women actually follow them. The midwife experience difficulties in counselling and
there is a need to find strategies that can be used to promote physical activity. The aim of
this study was to describe the midwives strategies to promote physical activity during
pregnancy. The study was conducted by qualitative method and semistructured
interviews were used to collect data. The data was analysed by thematic analysis. Several
strategies emerged that the midwives used to promote physical activity during
pregnancy; To advice, To motivate, To seek support in the surroundings, To
individualize, To take care of the relationship and To elaborate. Another finding in the
study was that promotion of physical activity was perceived as important but difficult by
the midwives. These strategies can be used by midwives and other healthcare providers
to promote physical activity during pregnancy.
Keywords
Health promotion, Midwife, Physical activity, Pregnancy, Strategies
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Inledning
Fysisk aktivitet är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Den som är fysiskt
aktiv erhåller flera hälsovinster i jämförelse med den som lever ett mer inaktivt liv.
Fysisk aktivitet rekommenderas även för den gravida kvinnan. Barnmorskans arbete
består till stor del av att ge information och råd. Arbetet innebär också att stödja och
uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor. Barnmorskan har en central roll i detta arbete,
då hon ibland är den enda hälso- och sjukvårdspersonal som kvinnan träffar under sin
graviditet. Under graviditeten sker normalt många kroppsliga förändringar som kan
påverka aktiviteten i det dagliga livet, men graviditeten anses vara ett friskt hälsotillstånd
där kvinnan kan fortsätta leva sitt liv som före graviditeten. Detta är viktigt att betona
eftersom gamla uppfattningar fortfarande kan leva kvar, där den gravida kvinnan skulle
vara försiktig och inte röra sig mer än nödvändigt.

Bakgrund
I västvärlden på 1700-talet sågs positiva effekter av fysisk aktivitet under graviditeten,
såsom lättare värkarbete och mindre barn. Dock skulle kvinnorna undvika att dansa och
rida (Downs, Chasan-Taber, Evenson, Leiferman & Yeo, 2012). Under 1800-talet var de
mediciniska råden inkonsekventa, då uppmuntrades medel- och överklasskvinnorna att
ha en stillasittande livsstil genom hela graviditeten. Något som ej var möjligt för
kvinnorna i arbetarklassen som var tvungna att fortsätta ägna sig åt tungt arbete både i
hemmet och på arbetsplatsen (Macrae, 2015). I mitten av 1900-talet kom
rekommendationer att den friska gravida kvinnan kunde fortsätta med hushålls- och
trädgårdsarbete, dagliga promenader samt simning emellanåt men ej delta i sporter
(Downs et al., 2012). Dock levde traditionen kvar att gravida kvinnor inte skulle vara
fysiskt aktiva och kvinnorna fortsatte vara försiktiga under graviditeten av rädsla för
missfall eller att riskera barnets hälsa (Macrae, 2015). I början av 1980-talet fanns ett
behov av riktlinjer då kvinnor som tidigare varit aktiva ifrågasatte om det var säkert att
fortsätta under graviditeten. Därav kom år 1985 de första riktlinjerna för fysisk aktivitet
under graviditeten men dessa innehöll vissa restriktioner gällande intensitet och duration,
samt att de kvinnor som tidigare varit inaktiva inte rekommenderades att börja träna när
de blivit gravida. Riktlinjerna kom sedan att revideras då forskning inte kunnat påvisa
några negativa effekter och dessa är aktuella än idag (Wolfe & Davies, 2003). Inte förrän
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på 1990-talet blev det mer accepterat och det blev allt vanligare med gravidträning i det
västerländska samhället (Macrae, 2015).
Alla kvinnor rekommenderas att vara fysiskt aktiva under graviditeten. Den gravida
kvinnan som är fysiskt aktiv drabbas i mindre grad av psykisk ohälsa så som stress,
ångest och depression. Även hennes fysiska hälsa vidmakthålls eller ökas. De fysiskt
aktiva kvinnorna drabbas i mindre utsträckning av ländryggsbesvär, extremitetssvullnad
och varicer. Att vara fysiskt aktiv under graviditeten har inte visat sig påverka
graviditets- och förlossningsutfall negativt (Josefsson, Haakstad & Bö, 2015). Fysisk
aktivitet ger en känsla av kontroll och vanliga graviditetsbesvär så som viktuppgång,
illamående och trötthet minskar (Fieril, Olsén, Glantz & Larsson, 2014). Fysisk
inaktivitet och övervikt är riskfaktorer för att drabbas av graviditetskomplikationer som
exempelvis graviditetsdiabetes, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning (Josefsson et
al., 2015).

Den friska gravida kvinnan med en okomplicerad graviditet bör utöva konditionsträning
minst tre dagar i veckan, sammanlagt 150 minuter. Konditionsträningen kan utgöras av
exempelvis snabba promenader, joggning, cykling, aerobics eller dans. Intensiteten ska
vara måttlig vilket innebär 60-74% av maxpulsen. I tillägg till detta bör även
styrketräning utföras minst två dagar per vecka där musklerna i bäckenbotten, ryggen och
magen ska vara i fokus. Det finns även rekommendationer för de kvinnor som drabbats
av olika graviditetsrelaterade besvär (Josefsson et al., 2015). Svensk förening för
obstetrik och gynekologi, SFOG, rekommenderar 30 minuter fysisk aktivitet dagligen.
Hänsyn ska tas till tidigare träningserfarenhet. Kvinnan som före graviditeten varit
fysiskt aktiv kan fortsätta på samma nivå (SFOG, 2008) medan den som varit fysiskt
inaktiv bör starta på en lägre nivå. Detta för att sedan succesivt öka träningsmängden upp
till rekommenderad nivå (Josefsson et al., 2015). Ovanstående rekommendationer
återfinns även i World Health Organization, WHO (2010) och American College of
Obstetricians and Gynecologists, ACOG (2002) riktlinjer.
Fysisk aktivitet definieras av folkhälsomyndigheten (u.å.a) som ”All kroppsrörelse som
är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad
energiförbrukning”. Fysisk aktivitet anses hälsofrämjande om den utövas så att den
förbättrar hälsan men utan att skada eller utgöra någon risk. Motion benämns som
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planerad fysisk aktivitet som mer specifikt förbättrar eller upprätthåller exempelvis
kondition och muskelstyrka. Den som ägnar sig åt fysisk träning har målsättningen att
öka sin prestationsförmåga inom en viss idrott. Utövaren vill då att träningen resulterar i
en ökning av den maximala konditionen eller muskelstyrkan (Folkhälsomyndigheten,
u.å.a).

Barnmorskans roll i arbetet med att främja fysisk aktivitet
Barnmorskans arbetsområde innefattar sexuell-, reproduktiv- och perinatal hälsa. Arbetet
grundas delvis i att ge stöd, vård och rådgivning under graviditeten. Detta i relation med
de gravida kvinnorna, där barnmorskan ses som ansvarsfull och förtroendeingivande
(International Confederation of Midwives, 2011). Enligt Kompetensbeskrivning för
legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) ska barnmorskan arbeta för att främja
hälsa, förebygga ohälsa samt motivera till livsstilsförändringar. Arbetet ska präglas av ett
holistiskt och etiskt förhållningssätt där patientens självbestämmande, integritet och
värdighet ska respekteras. Enligt SFOG (2008) ska arbetet i mödrahälsovården utgå ifrån
ett folkhälsoperspektiv. I sitt arbete möter barnmorskan många kvinnor där livsstilsfrågor
ska uppmärksammas och goda förutsättningar ska skapas. Detta för att den egna
individen själv ska ges möjlighet att uppnå en god hälsa. Mödrahälsovården ska aktivt
jobba med de folkhälsomål som är nationellt framtagna, där ett av målen innefattar fysisk
aktivitet (Regeringen, 2008). Mödrahälsovården ska belysa vikten av och uppmuntra till
en ökad fysisk aktivitet där behov finns (SFOG, 2008).
SFOG (2008) har tagit fram ett besöksprogram som kallas ”Medicinskt basprogram i
samband med graviditet”. Detta basprogram avser att identifiera eventuella riskfaktorer
eller asymtomatiska komplikationer under graviditeten i preventivt syfte för både mor
och barn. Basprogrammet är uppbyggt på så vis att det styr insatserna till lämplig
tidpunkt under graviditet med rekommendationer utifrån ett medicinskt perspektiv.
Planeringen ska alltid utgå från den enskilda kvinnan med utgångspunkt i livsstilsfrågor,
medicinska- och psykosociala riskfaktorer samt hennes behov. I tidig graviditet, före
graviditetsvecka tolv, rekommenderas bland annat att barnmorskan först erbjuder ett
hälsosamtal och därefter ett inskrivningssamtal. All mödrahälsovård är ett erbjudande till
den gravida kvinnan, där deltagandet är frivilligt (SFOG, 2008).
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Folkhälsomyndigheten (u.å.b) rekommenderar hälso- och sjukvårdspersonal att använda
Motiverande samtal (MI) och Fysisk aktivitet på recept (FaR®) för att stimulera till ökad
fysisk aktivitet. MI är en samtalsmetod som kan användas av hälso- och sjukvården vid
rådgivning och behandling (Socialstyrelsen, u.å.). Metoden syftar till att främja
patientens egen motivation att kunna göra livsstilsförändringar. Patienten ska genom
detta få vägledning att själv förstå sitt problem, komma med förslag på förändring och
sedan få stöd i sitt beslut och vid förändringens genomförande (Socialstyrelsen, u.å.). MI
handlar inte om att få någon att göra saker mot sin vilja utan att få fram patientens egen
vilja att göra förändringar för sin hälsas skull. En viktig del är att stärka patientens tro till
sig själv och sin egen förmåga till att göra en förändring (Rollnick, Miller & Butler,
2008). FaR® är en metod som legitimerad personal inom hälso- och sjukvården kan
använda för att stödja den enskilda individen till en ökad eller bibehållen fysisk aktivitet
(Statens folkhälsoinstitut, 2011). FaR® besår av fem olika delar: patientcentrerat
förhållningssätt, skriftlig ordination, FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling), samarbete med olika aktivitetsarrangörer och uppföljning.
Ordinationen ska utgå ifrån FYSS men kan sedan se olika ut, det kan vara både enkla råd
om aktiviteter men också helhetslösningar. Aktiviteterna kan dels bedrivas på egen hand
men också vara organiserade. Individen ska få stöd både från förskrivare och
aktivitetsarrangörer. Det är sedan hälso- och sjukvården som ska följa upp och utvärdera
ordinationen och vid behov justera den eller arbeta mer med motivationen. Förskrivaren
ska också ta hänsyn till lokala rekommendationer (Statens folkhälsoinstitut, 2011).

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011)
bör åtgärder vidtas för att stödja till en livsstilsförändring vid exempelvis otillräcklig
fysisk aktivitet.

Dessa åtgärder har delats in i enkla råd, rådgivande samtal och

kvalificerade rådgivande samtal. Otillräcklig fysisk aktivitet anses generellt vara en
kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död hos vuxna. Dessa bör
därför erbjudas ”rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare
samt särskild uppföljning” (Socialstyrelsen, 2011, s. 33). Även vid otillräcklig fysisk
aktivitet under graviditeten bör dessa åtgärder vidtas (Socialstyrelsen, 2011).
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Barnmorskors upplevelser av det hälsofrämjande arbetet
I en studie av Lee, Haynes och Garrod (2012) framkom det att barnmorskor upplevde
svårigheter med det hälsofrämjande arbetet. Att skapa en förtroendefull relation till den
gravida kvinnan ansågs ofta viktigare än att påpeka deras riskbeteende, då detta kunde
vara ett känsligt ämne. Barnmorskorna menade också att kvinnornas mottaglighet och
intresse för informationen var av betydelse. De menade också att det var för mycket
information som skulle ges på de bokade besöken och de hade inte tid att diskutera i
detalj utan informerade mer ytligt. Även barnmorskornas egna attityder, hälsostatus och
kunskapsbrist var faktorer som påverkade arbetet. En barnmorska uttryckte följande:”I
would feel slightly uncomfortable ´cos I don’t do it [physical activity] myself” (Lee et al.,
2012, s. 182). Även när de identifierade ett riskbeteende tenderade de att remittera
kvinnorna till specialister istället för att själva ge det stöd som behövdes (Lee et al.,
2012). I en svensk studie beskrev barnmorskor sina upplevelser av att ge råd om fysisk
aktivitet till gravida. Det framkom en rädsla att inte kunna uppnå till de mål som satts och
att rådgivningen därmed skulle misslyckas. Det var viktigt att vårda relationen genom att
se den enskilda kvinnans behov och inte ha en dömande attityd. Sammanfattningsvis
kunde rådgivningen upplevas som en utmaning att hitta en fungerande metod för varje
kvinna, i syfte att främja fysisk aktivitet (Lindqvist, Mogren, Eurenius, Edvardsson &
Persson, 2014).

Gravida kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet under graviditeten
Enligt Cioffi et al. (2010) hade många olika faktorer betydelse för om kvinnorna utövade
fysisk aktivitet under graviditeten. Dessa varierade också beroende på graviditetslängden.
En kvinna i tidig graviditet uttryckte följande: ‘‘I underestimated how tired I would be
and how sick I’d feel… because of the nausea the last thing you want to do is exercise’’
(Cioffi et al., 2010, s. 457). En fullgången kvinna beskrev svårigheten med att träna
eftersom hennes kropp förändrats ‘‘become quite cumbersome... walking around it feels
like I’m carrying a Mack truck’’ (Cioffi et al., 2010, s. 457). Positiva faktorer som
motiverade kvinnorna till att vara fysiskt aktiva var bl.a. att träffa andra gravida kvinnor
som tränade, kontroll av viktuppgång samt barnets välmående. Kvinnorna upplevde
också faktorer som hade en negativ inverkan och utgjorde hinder för att vara fysiskt
aktiv. Det var exempelvis förvirrande när de fick olika råd från hälso- och sjukvården
samt oönskade kommentarer från omgivningen (Cioffi et al., 2010). Trötthet, känsla av
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att vara obekväm på gymmet, kunskapsbrist och oro för att träningen skulle orsaka skada
var ytterligare negativa faktorer som uppkom i flera studier (Fieril et al., 2014; Ribeiro &
Milanez, 2011). Flera studier påvisade att det var cirka 20% eller färre av de gravida
kvinnorna som följde gällande rekommendationer kring fysisk aktivitet (Evenson &
Wen, 2009; Nascimento, Surita, Godoy, Kasawara & Morais, 2015; Ribeiro & Milanez,
2011). Det framkom också att hälften av de kvinnor som var fysiskt aktiva före
graviditeten slutade att träna i samband med att de blev gravida (Nascimento et al.,
2015). Graviditeten var ett bra tillfälle att implementera beteendeförändringar som ledde
till en mer hälsosam livsstil. Det var också en bra möjlighet för hälso- och sjukvården att
stödja till dessa förändringar (Fieril et al., 2014).

Problemformulering
Att vara fysiskt aktiv under graviditeten ökar välmåendet. Det finns rekommendationer
för hur mycket den gravida kvinnan bör träna men studier visar att det är få som följer
dessa. Barnmorskan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet och det finns goda
förutsättningar för livsstilsförändringar under graviditeten. Arbetet med att ge råd
upplevs svårt och det finns ett behov av att hitta strategier som barnmorskan kan använda
i sitt arbete för att främja fysisk aktivitet.

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva barnmorskors strategier för att främja fysisk
aktivitet under graviditeten.
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Metod
Design
Studien utfördes enligt kvalitativ metod vilket innebär att undersöka ett fenomen
grundligt, utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att fånga deltagarnas subjektiva
upplevelse av ämnet. Induktiv ansats ansågs lämplig då författarna inte hade en i förväg
framtagen teori, utan valde att förutsättningslöst genomföra och kritiskt granska
intervjuerna (Polit & Beck, 2008). Studiens resultat analyserades enligt tematisk analys
(Attride-Stirling, 2001). En analysmetod där data systematiskt tolkas och sedan
presenteras i tematiska nätverk. Dessa nätverk underlättar för att utforska förståelsen
kring fenomenet som undersökts (Attride-Stirling, 2001). För att medvetandegöra
författarnas förförståelse användes metoden ”bracketing” före datainsamling och analys.
”Bracketing” syftar till att lyfta forskarnas kunskap och erfarenhet inom ämnet, så att
dessa sedan kan åsidosättas under hela forskningsprocessen (Zenobia, Yuen-ling & Waitong, 2013). Egna kunskaper och erfarenheter om ämnet diskuterades och skrevs ner för
att sedan kunna tas fram under processens gång. Författarna var medvetna om
svårigheterna att helt bortse ifrån sin förförståelse men strävade ändå efter att vara så
objektiva som möjligt.

Urval
Barnmorskor inom mödrahälsovården i Värmland kontaktades via telefon för muntlig
information och förfrågan om deltagande. Informationsbrev skickades därefter ut via
mail till respektive barnmorska. Urvalet baserades på mindre och närliggande
mödrahälsovårdscentraler. Totalt kontaktades åtta mödrahälsovårdscentraler. Det var de
barnmorskor som svarade på telefontiden som fick förfrågan om deltagande i första hand.
De blev även ombedda att informera sina kollegor för eventuellt deltagande. Totalt nio
barnmorskor deltog i studien, samtliga var kvinnor. De arbetade på sex olika
mödrahälsovårdscentraler och de hade arbetat mellan fem månader och 30 år, i medeltal
tolv

år.

Inklusionskriterier: legitimerad barnmorska som

var verksam

inom

mödrahälsovården. Inga exklusionskriterier valdes.

Datainsamling med genomförande
Författarna utförde nio enskilda semistrukturerade intervjuer som utgick från en
frågeguide, enligt Bilaga 1. Vid semistrukturerad intervju används ämnesområde som
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utgångspunkt. Detta ger deltagaren i intervjun möjlighet att med egna ord, fritt beskriva
de olika ämnena. Författarna erhåller därmed all väsentlig information (Polit & Beck,
2008). Första intervjun sågs som en pilotintervju för att testa frågeguiden. Den
genomfördes av båda författarna, där den ena ställde frågorna och den andra var
observatör. Frågeguiden ansågs hållbar men en fråga om upplevelsen av de gravida
kvinnornas kunskap tillkom under pilotintervjun. Återstående intervjuer delades upp
mellan författarna och utfördes enskilt. Alla intervjuerna ägde rum ostört på deltagarnas
kontor. Intervjuerna spelades in på författarnas smartphones. Varje intervju
transkriberades av författarna så snart som möjligt efter intervjutillfället. Intervjuerna
varade mellan sju och 43 minuter, medellängd 26 minuter.

Genomförande av analysen
Analysen genomfördes enligt tematisk analys som innefattade sex olika steg (AttrideStirling, 2001), enligt Bilaga 2. I det första steget lästes alla utskrifter av intervjuerna i
sin helhet enskilt av båda författarna. Därefter gick författarna tillsammans igenom
materialet och markerade med understrykningspenna det som ansågs relevant för
studiens syfte. Genom att sedan klippa ut det som markerats skapades mindre
textsegment, på så vis reducerades data och blev mer hanterbar. Därefter kodades
textsegmenten utifrån framträdande och gemensamma delar vilka numrerades 1-8, där
varje siffra var ett preliminärt tema. I det andra steget gick författarna igenom alla de
textsegment som fördelats inom varje preliminärt tema, detta för att säkerställa att de
hamnat under rätt tema. Vissa ändringar gjordes för att förbättra och specificera varje
tema, totalt identifierades sex tydliga teman med underliggande strukturer. I det tredje
steget arrangerades och namngavs dessa i olika organisationsteman med grundteman.
Utifrån det framkom sedan ett globalt tema. I det fjärde steget gick författarna återigen
igenom ursprungstexten för varje tema, detta för att få en djupare analys. Författarna
beskrev sedan och gav en förklaring till varje organisationstema med respektive
grundteman. I det femte steget illustrerades det tematiska nätverket, enligt Figur 1.
Därefter sammanfattades data tillhörande varje grundtema och presenterades kortfattat.
Citat återgavs för att skapa förståelse hos läsaren och för att stärka resultatet. Det sjätte
och sista steget innebar att tolka mönster och föra samman flera tematiska nätverk. Då
denna studie endast innefattade ett tematiskt nätverk genomfördes ej detta steg.

11

Etiska överväganden
Studiens författare har i sitt arbete utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska
principer;

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

och

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Deltagarna i studien fick information om studien
och dess syfte, enligt Bilaga 3. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst
avbrytas. Data som insamlades behandlades konfidentiellt och nyttjades enbart till
ändamålet. För att undvika vetenskaplig oredlighet i enlighet med Polit och Beck (2008)
har författarna gjort sitt yttersta för att inte förvränga eller utelämna data. Plagiat
förekommer inte. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet, 2003)
identifierades kunskapsluckor och författarna var därmed väl insatta i forskningsområdet.
Författarna bedömde att ingen etisk ansökan krävdes för forskningsprojektet i enlighet
med ”Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor”,
enligt Bilaga 4 (Högskolan Dalarna, 2008).
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Resultat
Barnmorskorna i studien ansåg att arbetet med att främja fysisk aktivitet var viktigt men
upplevde att det inte alltid fanns tid att ta upp det på besöken. Då de dels skulle bemöta
kvinnans egna frågor och funderingar men även ta upp alla andra delar som ingick i
barnmorskans arbete. Barnmorskorna beskrev att de upplevde detta arbete som svårt och
komplext. Det kunde vara svårt att ta upp då det kunde vara ett känsligt ämne för den
gravida kvinnan eftersom det handlade om hennes livsstil, kroppsuppfattning och
självkännedom. Några av barnmorskorna upplevde också att det var svårt att bemöta de
kvinnor där det inte fanns någon vilja till förändring. Barnmorskorna använde olika
strategier för att främja fysisk aktivitet hos den gravida kvinnan, dessa strategier
presenteras i kommande text och återfinns även i Figur 1.
Allmän
information
Samarbete med
andra
yrkesgrupper

Fördjupad
kunskap

Uppföljning

Att ge råd

Att utveckla

Barnmorskeledd
gruppaktivitet

Avläsa kvinnans
signaler

Uppmuntra

Att motivera

Barnet

SE TILL
HELHETEN

Etablera god
kontakt

Att vårda relationen

Hjälpmedel

Belysa vikten av
fysisk aktivitet

Socialt nätverk

Självbestämmande

Bemöta oro

Att individualisera

Utforska

Att söka stöd i
omgivningen

Hänvisa

Anpassa

Figur 1. Tematiskt nätverk över studiens resultat. Det globala temat benämns: Se till helheten.
Organisationsteman benämns: Att ge råd, Att motivera, Att söka stöd i omgivningen, Att individualisera, Att
vårda relationen och Att utveckla. Varje organisationstema omges av tillhörande grundteman.
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Att ge råd
Samtliga barnmorskor uppgav att ge råd om att vara fysiskt aktiv under graviditeten
ingick i arbetet. Ämnet togs upp mer eller mindre med alla kvinnor i tidig graviditet
enligt rutin.

Redan vid första besöket hos barnmorskorna, hälsosamtalet så frågade de alla gravida
kvinnor bland annat om fysisk aktivitet. Om de utförde någon fysisk aktivitet och i
sådana fall vilken. Ett vanligt problem vid den här tidpunkten, tidigt i graviditeten var att
kvinnorna ofta var trötta, mådde illa och inte orkade vara fysisk aktiva för stunden.
Senare på inskrivningssamtalet diskuterades hälsan mer ingående, då valde många av
barnmorskorna att ta upp detta med fysisk aktivitet igen. De följde gällande vårdrutiner,
rekommendationer och informerade om vad som var bra och inte. Träningsformer som
rekommenderades var promenader och cykling. Flera av barnmorskorna beskrev hur de
gav samma grundläggande information till alla gällande fysisk aktivitet som med mycket
annat. En barnmorska hade som exempel att hon inte informerade den som var utbildad
träningsinstruktör annorlunda jämfört med andra.

Samtal om fysisk aktivitet var återkommande under hela graviditeten, barnmorskorna
följde upp hur det gick för kvinnorna, i vissa fall satte de upp mål inför nästa besök.
Beroende på vilken respons de fick av kvinnorna kunde de ta upp det igen på ett senare
besök, eller återkoppla från förra besöket. Många beskrev att de valde att ta upp ämnet
senare i graviditeten om de gravida kvinnorna tidigare känt att de inte orkade vara fysiskt
aktiva. I vissa fall tog sig barnmorskan tid att för varje besök fråga hur det gick för
kvinnan att vara fysiskt aktiv.
”Och då kanske det är i vecka 25 man tar upp det igen. För då kommer dem tillbaka och
då kanske de mår bättre, då är de lite mer motiverade att höra.” (Barnmorska 1)

Att motivera
Samtliga barnmorskor beskrev hur de använde sig av olika strategier för att motivera den
gravida kvinnan till att vara fysiskt aktiv under graviditeten.
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I arbetet med att främja fysisk aktivitet hos de gravida använde sig barnmorskorna av
flera olika hjälpmedel. De kunde ge förslag på olika artiklar eller böcker om ämnet, eller
prata om aktuella nyheter. På en utav mödrahälsovårdscentralerna hade de nyligen också
fått aktivitetsdagböcker som de kunde ge ut, där fick den gravida kvinnan fylla i hur
mycket hon rörde sig varje dag, antal minuter som hon var fysiskt aktiv men också antal
timmar hon var stillasittande. Andra arbetsverktyg som barnmorskorna rekommenderade
var olika mobilapplikationer eller en stegräknare. På så vis kunde de gravida få mer
kontroll över mängden fysisk aktivitet de utförde, samtidigt som det kunde ge dem
motivation och positiv-feedback. Ett fåtal barnmorskor beskrev också att de använde sig
av motiverande samtal eller att de strukturerade upp samtalen likt MI-metoden för att
främja fysisk aktivitet, och för att få de gravida kvinnorna att själva komma underfund
med varför de var fysiskt inaktiva.
”Vad är det som gör att hon inte rör sig, och sätta sig in i hennes utkikstorn och fundera
på vad det är som ligger bakom det här. Det tror jag, försöka få henne själv att förstå
liksom vad det är som gör att hon inte rör på sig. Och varför hon slutade röra på sig
under graviditeten.” (Barnmorska 9)
”Alla har ju gått utbildning (inom MI)… men man använder kanske inte det alltid, inte
jag i alla fall, jag vet inte hur de andra gör? Men man försöker väl ändå att tänka
litegrann så.” (Barnmorska 4)

En stor del i arbetet med att främja fysisk aktivitet handlade om att uppmuntra kvinnorna
till att fortsätta med den träning de utfört innan de blev gravida. Att förklara för dem att
de skulle fortsätta leva som vanligt, fortsätta röra på sig och inte se graviditeten som
något hinder. Det skiljde sig lite beroende på kvinnornas tidigare erfarenhet av träning.
De kvinnor som varit aktiva före graviditeten uppmuntrade barnmorskorna till att
fortsätta träna som de brukade om det kändes bra och inte gjorde ont. Till de kvinnor som
innan graviditeten varit inaktiva beskrev barnmorskorna hur de fick lägga det på en mer
grundläggande nivå. Genom att uppmärksamma och se vilka små förändringar kvinnorna
kunde göra t.ex. börja gå till jobbet, bussen eller affären, jobba stående, ta trapporna etc.
Något de uppmuntrade alla gravida till var att gå promenader, om inte dagligen så flera
gånger i veckan. En barnmorska beskrev hur hon uppmuntrade till raska promenader, hon
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förklarade att det var tillräckligt och gav positiva träningseffekter. Detta eftersom många
av de gravida kvinnorna tycktes ha en förutfattad mening om att träning innebar löpning
eller att gå till gym, vilket också flera av barnmorskorna beskrev.
”Jag tycker kanske inte träning är det rätta ordet men … att röra på sig, att hålla igång,
att ta matkassarna, att inte bli handikappad för att du är gravid … lev som vanligt, det är
absolut det bästa.” (Barnmorska 7)

För att motivera de gravida kvinnorna till att vara fysiskt aktiva pratade barnmorskorna
om varför det var viktigt. Genom att prata positivt om och implementera vikten av att
vara fysiskt aktiv under graviditeten kunde det öka intresset och förståelsen hos de
gravida kvinnorna. De pratade dels om hur fysisk aktivitet under graviditeten påverkade
välmåendet både psykiskt och fysiskt, men också hur det kunde minska risken för
komplikationer. Samtidigt menade dem att det var viktigt att få de gravida att förstå
vilken betydelse det även hade inför förlossningen, återhämtningen därefter och första
tiden som förälder. För att få de gravida att förstå hur fysiskt ansträngande en förlossning
kunde vara beskrev en av barnmorskorna hur de kunde likna det med ett maratonlopp.
”Jag försöker att motivera genom att ge en bakgrund till varför det kan vara bra med
någon form av fysisk aktivitet Till exempel för att undvika graviditetsdiabetes och allt för
hög viktuppgång”. (Barnmorska 2)

Barnmorskan motiverade de gravida kvinnorna att komma igång med fysisk aktivitet
genom att prata om barnets välmående. Redan under graviditeten lades grunden för
barnets liv. Graviditeten ansågs därmed vara ett bra tillfälle för föräldrarna att ändra sin
livsstil då barnet kunde komma att påverkas och senare även ärva deras vanor.
”Många är ju rätt lätta att motivera utifrån att man kan prata ur barnperspektivet. Hur
den lilla har det inne i magen och vad man vill bli för förälder i framtiden … de flesta
gravida vill ju sitt barn väl. De vill ju få ett friskt barn och de vill ju få hänga med det
här barnet massa år framöver och orka.” (Barnmorska 8)
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Att söka stöd i omgivningen
Det uppkom även att nästan alla barnmorskor använde sig av kvinnans partner och nära
anhöriga i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Genom att involvera de i hennes
omgivning kunde barnmorskorna på så vis underlätta för kvinnan att utöva någon form
av fysisk aktivitet, samtidigt kunde de ge stöd åt kvinnan. Barnmorskorna hänvisade
också kvinnan vidare för att få ytterligare hjälp.

Barnmorskorna menade att graviditet idag kunde ses som en tvåsamhet och det
eftersträvades att partnern skulle medverka. Partnern var ofta med till barnmorskan på
graviditetskontroller i och med det erhöll båda information om vikten av att vara fysiskt
aktiv under graviditeten. De menade också att partnern hade ansvar för deras ofödda barn
och skulle vara delaktig, samtidigt kunde hen vara en bra sponsor för kvinnan, ta med
henne ut och motionera etc. Barnmorskorna beskrev att en del av de gravida kvinnorna
upplevde det lättare att vara fysiskt aktiv tillsammans med någon exempelvis anhörig
eller väninna. Ytterligare en faktor som barnmorskorna använde sig av för att främja
fysisk aktivitet hos de gravida var att många av dem hade hund, vilket automatiskt gav
motion. Om kvinnan av någon anledning inte kunde gå ut med hunden själv uppmuntrade
ändå barnmorskan att hon skulle följa med när andra gick ut med den. De gravida
kvinnor som hade barn sedan innan rekommenderades att gå ut och gå och leka med
barnet, även besöka verksamheter med andra föräldrar och barn som exempelvis öppna
förskolan. På så vis kom de även i kontakt med andra kvinnor i liknande situation och
kunde få information av varandra. Dock uppgav dessa kvinnor ofta att de hade svårt att få
till egen-tid vilket också gjorde att de inte motionerade. Då såg barnmorskan partnern
som en lösning och beskrev hur viktigt det var med egen-tid, att det var bra för både
kropp och själ samt motiverade till detta.
”Då pratar vi lite om att det kan vara nyttigt att få egen-tid, att partnern kan ta hand om
barnet någon gång i veckan så att man kan få gå ut och gå på en promenad själv. För att
man är i farten med ett barn, det blir inte samma sak som en promenad.” (Barnmorska
2)

Barnmorskorna beskrev också hur de hänvisade de gravida kvinnorna vidare, i de fall när
de kände att de inte kunde göra mer eller ge tillräcklig information. Dels hänvisade de
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tillbaka till där de var och tränade, att de kunde prata med deras personliga tränare eller
instruktören för att få träningsprogram anpassade för gravida. De hänvisade också till
fysioterapeut som kunde ge kvinnorna mer information, övningar och ett träningsschema.
I de fall där det fanns behov kunde barnmorskorna också erbjuda att skriva ett recept till
Friskvården s.k. FaR®, där kunde de gravida kvinnorna få ytterligare hälsoinformation
och även delta i gruppaktiviteter. För att kunna skicka ett FaR® krävdes det att kvinnan
gav sitt samtycke och ville komma igång, göra en livsstilsförändring och uppfylla mål.
Det blev då som ett kontrakt där sedan Friskvården tog över. Det var inte alltid som
barnmorskorna skickade något recept, utan de använde sig av arbetssättet men följde upp
det själva, i de fall där de kände att de kunde ge det stöd som krävdes.
”Sen har vi även tillgång till fysisk aktivitet på recept, så det försöker jag om de är
intresserade av det. Då får de ju träffa friskvårdskonsulenten … för ett hälsosamtal och
då kan de ju lägga upp ett kost- och motionsschema där de kan få tillgång att följa med i
olika grupper”. (Barnmorska 2)

Att individualisera
Flera av barnmorskorna beskrev hur den enskilda kvinnan och hennes tankar, behov,
tidigare erfarenheter och förutsättningar att vara fysiskt aktiv styrde arbetet.

Barnmorskorna tyckte det var viktigt att lyfta kvinnans eget ansvar och att det bara var
hon själv som kunde bestämma hur mycket fysisk aktivitet hon ville utöva.
Barnmorskans roll var att ge information och sedan råda kvinnan att känna efter och
lyssna på sin egen kropp. De menade att det låg hos kvinnan själv, att det var hon som
bestämde.
”Vi kan ju inte göra något annat än att rekommendera, sen ja måste de få göra som de
vill själva” (Barnmorska 1)

Barnmorskorna träffade också kvinnor som var oroliga då de hört av andra i sin
omgivning att det var farligt och att de inte skulle träna när de är gravida. Detta bemötte
barnmorskorna genom att prata med dem om att det inte var farligt att röra på sig och att
det även var normalt att bli mer andfådd. För att övertyga dessa kvinnor om att de skulle
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fortsätta med sin träning var det flera av barnmorskorna som jämförde dem med hur
kvinnor levde förr i tiden, då många arbetade hårt. Om graviditeten var okomplicerad var
det inte farligt att bära vatten eller gå promenader, kroppen orkade det.
”Många är rädda för det. Det ligger ju fortfarande kvar det här att inte lyfta … och då
brukar jag säga såhär att ett barn som sitter som det ska i magen och som är friskt, kan
du liksom inte lyfta eller träna bort”. (Barnmorska 3)

Under olika skeden i graviditeten behövde barnmorskorna ibland individanpassa den
fysiska aktiviteten hos olika kvinnor, detta genom att ge mer specifik information. En del
kvinnor var i början av graviditeten trötta eller illamående och då kunde barnmorskan
råda att ta det lugnare under en period men ändå försöka att komma ut och ta
promenader, kanske gå lite långsammare. Likaså gällde det kvinnor som haft upprepade
missfall och var rädda att det kunde hända igen pga. fysisk aktivitet. Andra orkade inte
längre fortsätta med träningen de gjort innan graviditeten. Då var det viktigt att
barnmorskan kunde förklara att detta var normalt och att träningen då kunde anpassas
genom att t.ex. köra fler repetitioner med lättare vikter, jogga eller simma istället för att
springa, eller ta en promenad. De kvinnor som var väldigt aktiva i början av graviditeten
kunde behöva bromsas. Med dem fick barnmorskorna prata olika träningsformer och att
de skulle försöka sänka tempot, göra övningen på ett annat sätt och framförallt lyssna till
kroppen.
”Om du i vanliga fall är en joggare så räcker en rask promenad och då kommer du
uppleva samma flås och att hjärtat blir påverkat, så att jag brukar säga sänk dig ett
snäpp i det du brukar göra, så bibehåller du din kondition och ibland kan du faktiskt öka
din prestation under graviditet.” (Barnmorska 3)

Barnmorskorna behövde ibland vara utforskande och lyhörd i sitt möte med kvinnan. Det
var inte alltid de pratade specifikt om fysisk aktivitet utan det vävdes in i samtalet kring
livet i stort, de fick lite information här och lite där. Det blev mycket löst prat som ändå
kunde ge någonting i slutändan. Det var även en av dem som belyste vikten av att visa
sig intresserad av kvinnan, på ett mer personligt plan och på så vis kunna stödja henne
och främja fysisk aktivitet. De fick även vara utforskande när det gällde praktiska saker
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som att prata om hur det såg ut i närområdet där kvinnan bodde eller om det fanns någon
möjlighet till fysisk aktivitet på vägen hem från jobbet. Fanns det något i kvinnans
vardag som var enkelt att ändra på. Vissa kvinnor ansåg sig inte utöva någon form av
fysisk aktivitet men i samtal med barnmorskan kom det ändå fram att de var relativt
fysiskt aktiva i vardagen. En del kvinnor beklagade sig för barnmorskan att de gått upp
mycket i vikt, att de hade ont i ryggen eller att de var rädda för att gå upp mycket i vikt
när de mådde illa och åt lite men ofta. Då tog barnmorskan tillfället i akt att ta upp fysisk
aktivitet och frågade hur mycket de rörde på sig, vad de skulle kunna tänka sig att göra
för någon form av fysisk aktivitet och gav sedan råd utifrån vad de fått fram.
”Det finns många små grejer från den gravida kvinnan när det gäller detta som bara blir
serverat på guldfat och då gäller det att ta den fina kakan som ligger där och jobba
vidare med den” (Barnmorska 7)

Att vårda relationen
Genom en god vårdrelation till den gravida kvinnan upplevde barnmorskorna att de fick
förtroende. Det ansågs vara en grundläggande del i det hälsofrämjande arbetet.

Enligt barnmorskorna var en av de viktigaste delarna i arbetet att etablera en god kontakt
med kvinnan och kunna möta henne på ett bra plan. Detta för att den gravida kvinnan
skulle

få

förtroende

till

barnmorskan

och

vilja

fortsätta

att

komma

på

graviditetskontrollerna. Förtroendet var viktigt för att kvinnan skulle lyssna på och ta till
sig av det barnmorskan sa. Den personliga kontakten uttryckte många kvinnor som att det
var ”min barnmorska” när de pratade. Det var viktigt att den gravida kvinnan trivdes med
sin barnmorska då de skulle tillbringa mycket tid tillsammans.
”Alltså får man till en bra kontakt då vinner man mycket, då kan man komma med
mycket förslag oavsett vad det gäller och man har vunnit ett förtroende.” (Barnmorska
8)

Det var viktigt att uppmärksamma kvinnans signaler då det upplevdes som ett känsligt
ämne vilket var svårt att prata om. I vissa fall kände barnmorskorna att det var svårt att
nå fram och att de nästan kränkte kvinnan istället för att hjälpa henne. De beskrev vikten
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av att känna in, vara flexibel och inte bara gå på utan istället ta ett steg tillbaka för att inte
riskera att skuldbelägga eller såra kvinnan. Den gravida kvinnan skulle inte heller behöva
känna sig stressad eller dålig för att hon inte orkade vara fysiskt aktiv.
”Det är inte så himla enkelt att vara gravid och sköta allt, sen så kommer man till
barnmorskan och då tjatar hon om att man ska träna också. Ibland är det så att man
liksom känner att- där är det nog bra ja.” (Barnmorska 1)

Att utveckla
Barnmorskorna hade flera förslag på hur arbetet med att främja fysisk aktivitet under
graviditeten kunde utvecklas.

Ett nära samarbete med fysioterapeuter och friskvården var något som barnmorskorna
trodde skulle öka den fysiska aktiviteten hos den gravida. Att ha tillgång till en
fysioterapeut som kunde ge tips på konkreta övningar för de som fått besvär. En
föräldrautbildning skulle kunna läggas tidigare i graviditeten för att där kunna diskutera
vikten av fysisk aktivitet och där friskvården skulle kunna komma och informera.
Friskvården skulle också kunna starta upp någon gruppverksamhet där en grupp träffas
för exempelvis promenader eller annat utifrån gruppens önskemål. Mer gravidanpassad
träning på gym var också önskvärt dit barnmorskorna kunde hänvisa föräldragrupper som
då också kunde få stöttning av varandra.

Flera barnmorskor ansåg att de behövde få mer kunskap om ämnet fysisk aktivitet under
graviditeten. De gravida kvinnorna tycktes lyssna på det de kunde bra. Det var viktigt att
jobba lika och det skulle vara önskvärt att ha samma kunskap och att kunna ge samma
information som sina kollegor. De ville även ha mer klara direktiv så att de tydligt visste
vilken information de kunde ge.
”Men jag tror säkert om jag visste mer vad jag pratade om så skulle de tycka att jamen
det här är ju jättebra. Precis som jag vet om andra saker, det köper de ju rakt av.”
(Barnmorska 9)
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En tanke som nästan alla barnmorskor hade var att främja fysisk aktivitet genom
barnmorskeledda gruppaktiviteter. De trodde att det skulle vara lättare att få med de
gravida kvinnorna om de själva höll i aktiviteten och bjöd in. Olika förslag på aktiviteter
var gymnastik, vattengymnastik, promenader och att även ha gruppsamtal om bl.a.
motion och kost. Detta skulle också vårda den personliga kontakten som fanns mellan
kvinnan och barnmorskan.
”Att man skulle säga till en grupp kvinnor så här att … vi träffas 3 dagar i veckan och
tar en promenad, pratar lite kost eller vi testar lite saker, går på badhuset. Och det tror
jag ju att många av de här som inte tränat förut, de känner sig så himla vilsna att gå på
ett ställe, de tror liksom att där går det bara supertränade människor och det känns så
främmande om man aldrig har tränat att göra något sådant.” (Barnmorska 3)

Diskussion
Syftet med studien var att beskriva barnmorskans strategier för att främja fysisk aktivitet
under graviditeten. Det framkom att barnmorskan använde sig av ett flertal olika
strategier; Att ge råd, Att motivera, Att söka stöd i omgivningen, Att individualisera, Att
vårda relationen och Att utveckla.

Resultatdiskussion
Barnmorskorna uppgav att ge råd om att vara fysiskt aktiv ingick i arbetet. Dels gav de
allmän information till alla kvinnor i tidig graviditet och detta följdes sedan upp senare
under graviditeten. Författarna tror att arbetet med att främja fysisk aktivitet var relativt
nytt för barnmorskorna och att det ännu inte var helt etablerat i verksamheten. Flera av de
åtgärder som Socialstyrelsen (2011) rekommenderar beskrev barnmorskorna i studien att
de utförde men att det var oklart om de tillämpades i samtliga fall av otillräcklig fysisk
aktivitet. Exempelvis så beskrev barnmorskorna hur de vid hälsosamtalet gav råd om
fysisk aktivitet och att detta sedan följdes upp senare under graviditeten. De erbjöd också
FaR® och kunde rekommendera stegräknare.

En annan strategi var också att motivera kvinnan till fysisk aktivitet. Detta kunde
barnmorskan göra genom att ge förslag på olika hjälpmedel och arbetsverktyg. Här kunde
även barnmorskan använda sig av MI. I en svensk studie (Edvardsson et al., 2012) visade
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det sig att ungefär hälften av barnmorskorna inom mödrahälsovården använde sig av MI
vid rådgivning om livsstilsförändringar. Folkhälsomyndigheten (u.å.b) rekommenderar
hälso- och sjukvårdspersonal att använda MI för att främja fysisk aktivitet. Det var oklart
hur många barnmorskor som använde sig av MI i denna studie. Det uppkom endast i två
intervjuer att MI kunde användas och det verkade finnas ett behov av mer kunskap om
metoden. Författarna tror ändå att barnmorskorna använde sig av liknande
samtalsmetodik. Barnmorskan kunde också motivera genom att uppmuntra och belysa
vikten av fysisk aktivitet samt genom att prata om barnets välmående. Enligt Edvardsson
et al. (2011) var gravida kvinnor mycket mottagliga för information om hur kvinnans
livsstil kunde påverka fostrets hälsa. Kvinnorna beskrev hur fostrets hälsa var den
främsta motivationsfaktorn till livsstilsförändringar. Det var lättare att genomföra
förändringarna ju högre upplevd risk det var för fostret.

Genom att söka stöd i omgivningen kunde barnmorskorna främja fysisk aktivitet. Detta
genom att dels involvera de i kvinnans sociala nätverk såsom partner, barn eller andra
anhöriga, men också hänvisa henne vidare till exempelvis fysioterapeut. Enligt Downs
och Hausenblas (2004) var partnern den som hade störst inverkan på att få kvinnan till att
träna under graviditeten. Även barn, övriga familjemedlemmar och vänner hade stor
inverkan. De som hade minst inverkan var träningsinstruktörer och hälso-och
sjukvårdspersonal. Det var därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal involverade
kvinnans partner för att främja fysisk aktivitet hos de gravida kvinnan (Downs &
Hausenblas, 2004). Barnmorskorna kunde också erbjuda kvinnan ett FaR®-recept. Vilket
också rekommenderas av Folkhälsomyndigheten (u.å.b) för att stimulera till ökad fysisk
aktivitet.

Ytterligare en strategi barnmorskorna använde var att individualisera. Deras roll var att
ge information men det var sedan upp till kvinnan själv att bestämma. De informerade
om att det inte var farligt att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Enligt Hassmén, Wisén
och Hagströmer (2015) bör rådgivning om fysisk aktivitet utgå ifrån varje individs
särskilda behov. För att kunna individanpassa rådgivningen bör ett personcentrerat samtal
hållas med patienten där värdefull information kan komma fram. Råden bör innehålla
vilken typ och dos av fysisk aktivitet som är lämplig för varje individ. En viktig del är
också att stödja och motivera patienten till ökad fysisk aktivitet. Genom att använda sig
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av exempelvis stegräknare, pulsklocka, aktivitetsdagbok samt mobilapplikationer kan
motivationen att utöva fysisk aktivitet ökas. Råden behöver anpassas efter individens
tidigare erfarenhet. Till den som aldrig tränat är det mer lämpligt att ge enkla råd och
informera om varför fysisk aktivitet är viktigt (Hassmén, Wisén & Hagströmer, 2015).
Författarna menar att detta gjordes av barnmorskorna i studien men att de samtidigt
beskrev svårigheter med att möta och motivera den enskilda kvinnan. Barnmorskorna
belyste också vikten av att vara utforskande och visa sig intresserad av kvinnan för att på
så vis kunna stödja henne och främja fysisk aktivitet. I en studie av Butler (2008)
framkom att barnmorskan bör visa ett genuint intresse för den enskilda kvinnan och ha
respekt för hennes autonomi och rätt till informerat val.

Att vårda relationen ansåg barnmorskorna vara en grundläggande strategi i det
hälsofrämjande arbetet. Genom att etablera en god kontakt uppgav barnmorskan att hon
kunde möta den gravida kvinnan på ett bra plan och vinna kvinnans förtroende. Det var
också viktigt att avläsa kvinnans signaler då det kunde vara ett känsligt ämne att prata
om. Enligt Fyle (2013) borde barnmorskan eftersträva en tvåvägskommunikation med
kvinnan vid diskussion om livsstilsfrågor, detta för att skapa möjlighet för förståelse och
ömsesidig respekt. Barnmorskan skulle också ha ett icke-dömande eller kritiserande
förhållningssätt.

Barnmorskan kom också med förslag på hur hälso- och sjukvården skulle kunna utveckla
nya strategier. Det fanns en önskan om ett närmare samarbete med andra yrkesgrupper så
som fysioterapeut, friskvården och även gyminstruktörer. Flera barnmorskor ansåg även
att de behövde få mer fördjupad kunskap om ämnet. Barnmorskorna beskrev också att
det hälsofrämjande arbetet var svårt och att det inte alltid fanns tid för att fokusera på
fysisk aktivitet. Författarna tror att en fördjupad kunskap skulle kunna göra att
barnmorskorna känner sig mer trygga med att ta upp och prata om fysisk aktivitet. De
skulle då kunna ge mer tydliga direktiv och använda strategierna till fullo. I en studie
(Furness, 2011) visade det sig att det fanns motstridiga upplevelser mellan barnmorskor
och gravida överviktiga kvinnor angående information, kunskap och färdigheter om en
hälsosam livsstil. Barnmorskorna i studien menade att kvinnorna saknade allmän
kunskap för att kunna tillgodogöra sig informationen. De gravida kvinnorna upplevde
däremot att rådgivningen var bristfällig. Genom att utbilda, förbereda och stödja
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barnmorskorna i deras arbete skulle behovet av tydlig information och stöd till de gravida
kvinnorna kunna tillgodoses (Furness, 2011). Ytterligare ett förslag som kom upp var
barnmorskeledd gruppaktivitet. Barnmorskorna trodde att det skulle vara lättare att få
med de gravida kvinnorna om de själva höll i aktiviteten och bjöd in. Detta skulle också
vårda den personliga kontakten. Enligt (Furness, 2011) tyckte även gravida kvinnor att
den ideala mödrahälsovården skulle innehålla träffar och gruppaktiviteter med andra
gravida ledda av barnmorskor.

Etikdiskussion
För att nå upp till vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å)
erhöll deltagarna både skriftlig och muntlig information om studien. De upplystes också
om att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Intervjuer och
utskrifter har förvarats så att obehöriga ej kunnat ta del av dem. För att säkerställa
konfidentialiteten ytterligare har deltagarna benämnts med nummer istället för namn. Det
inspelade materialet har endast använts till studien. Ett tänkbart etiskt dilemma kunde
vara att deltagarna i studien skulle kunna identifieras. Dels av varandra men även av
utomstående

då

barnmorskorna

arbetade

på

mindre

och

närliggande

mödrahälsovårdscentraler. För att undvika detta har författarna valt att inte ge någon
närmare bakgrundsinformation om deltagarna i studien. Vid tveksamhet eller oenighet
om studiens resultat förvrängts har författarna gått tillbaka till originaltexten och
tillsammans diskuterat tills enighet uppnåtts. All data som ansågs svara mot syftet togs
med och presenterades i studiens resultatdel.

Metoddiskussion
Kvalitativ metod är lämplig för att undersöka mänskliga fenomen såsom erfarenheter och
upplevelser (Paulsson, 2008). Kvalitativ metod valdes för att kunna undersöka
barnmorskans arbetssätt grundligt, utifrån ett helhetsperspektiv. På så vis kunde
författarna få fram deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter av arbetet vilket ansågs
fördelaktigt. Det gav ett resultat som svarade mot syftet, då det framkom flera
användbara strategier för att främja fysisk aktivitet under graviditeten. Metodvalet
möjliggjorde även ett mer djupgående och brett material eftersom deltagarna med egna
ord fick beskriva sina erfarenheter. Tänkbara brister i metodvalet skulle kunna vara att
resultatet baserades på för få barnmorskor för att kunna generalisera. Det framkom inte
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tydligt i vilken utsträckning varje strategi användes, vilken som var vanligast och i vilken
situation de använde respektive strategi. Enligt Paulsson (2008) är kvantitativ metod
lämplig för att undersöka samband och kunna kvantifiera data. Om kvantitativ metod
valts tror författarna att materialet blivit bristfälligt då en litteraturgenomgång visat att
det fanns lite forskning kring ämnet. Eftersom det inte framkom tydligt hur
barnmorskorna arbetade hade författarna inte någon egen teori eller hypotes att utgå
ifrån. Fördelar med kvantitativ metod hade varit att nå ut till fler barnmorskor och sedan
kunna generalisera resultatet. Genom denna metod skulle strategiernas omfattning kunna
undersökas och eventuella samband skulle kunna framkomma.

Det fanns en god spridning i studiens urval gällande erfarenhet av att arbeta som
barnmorska inom mödrahälsovården. Författarna menar dock att ett annat urval liksom
andra intervjufrågor hade kunnat påverka studiens resultat. Endast en pilotintervju
gjordes vilket kan ses som en nackdel. Andra nackdelar skulle kunna vara att alla
intervjuer genomfördes på mindre och närliggande mödrahälsovårdscentraler. Efter att
nio intervjuer genomförts ansåg författarna att intervjuerna inte gav något nytt och valde
därför att inte genomföra någon mer. Den kortaste intervjun var oplanerad men valdes
ändå att inkluderas då den ansågs innehålla data som svarade på studiens syfte.
Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes enskilt med varje deltagare, vilket
författarna ansågs lämpligt för att erhålla all relevant data. Fokusgruppsintervjuer ansågs
inte aktuellt då det skulle kunna innebära att väsentlig information inte framkom. Enligt
Polit och Beck (2008) kan fokusgruppsintervjuer innebära att individen hämmas att
uttrycka sina egna åsikter i gruppen. Vissa kan också vara obekväma med att uttrycka
sina synpunkter inför andra.

För att kunna påvisa trovärdigheten i kvalitativa studier bör åtgärder vidtas under
forskningsprocessen för att säkerställa att resultatet återspeglar deltagarnas upplevelser
och synpunkter och inte författarnas egna uppfattningar (Polit & Beck, 2008). För att
stärka studiens trovärdighet och giltighet valde därför författarna att genomföra så kallad
”Bracketing” men också att båda författarna tillsammans analyserade data. Upprepade
gånger under analysarbetet ifrågasatte författarna sina tolkningar för att i möjligaste mån
säkerställa objektiviteten. Resultatet har också stärkts genom citat från intervjuerna.
Genom att detaljerat beskriva studiens tillvägagångssätt vad gäller urval, genomförande
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av datainsamling samt analys ges förutsättningar för överförbarhet till andra
sammanhang. Dock är det läsaren som avgör om resultatet är överförbart (Lundman &
Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har beaktat ovanstående och tror att resultatet
kan tillämpas av barnmorskor inom mödrahälsovården på andra orter i Sverige. Detta
eftersom barnmorskeyrket är reglerat så att alla barnmorskor ska arbeta på samma sätt.

Slutsats
I studien framkom ett flertal olika strategier som barnmorskorna använde för att främja
fysisk aktivitet under graviditeten. Studien visade också att barnmorskorna upplevde
arbetet med att främja fysisk aktivitet som viktigt men svårt.

Klinisk tillämpbarhet
Studiens resultat är tänkt att kunna användas kliniskt i arbetet med att främja fysisk
aktivitet under graviditeten. Strategierna som framkom anser författarna är användbara,
inte bara utav barnmorskan inom mödrahälsovården utan även av annan personal inom
hälso- och sjukvården som arbetar med att främja fysisk aktivitet under graviditeten.

Förslag till vidare forskning
Med utgångspunkt från denna studies resultat skulle en kvantitativ studie kunna göras för
att få med fler barnmorskor och då kunna generalisera. En kvalitativ studie skulle kunna
genomföras för att undersöka hur de gravida kvinnorna upplever barnmorskans arbete
med att främja fysisk aktivitet. Vilket skulle kunna påvisa hur väl de gravida kvinnorna
tycker att strategierna fungerar. Ovanstående studie skulle också kunna göras som en
kvantitativ enkätstudie, där en större grupp gravida skulle kunna tillfrågas.
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Bilaga 1
Intervjufrågor – semistrukturerade intervjuer
 Information om studien. Syfte.


Hur länge har Du jobbat som barnmorska inom mödravården?



Hur ser Din egen erfarenhet ut angående fysisk aktivitet, tränar Du? hur ofta?
tränade Du under ev. graviditet?



Vad känner Du till om fysisk aktivitet under graviditeten?



Hur gör Du för att främja fysisk aktivitet hos den gravida kvinnan? Har du några
knep eller verktyg?



Hur möter Du olika individer? T.ex. de som inte är intresserade av att träna, de
som tycker att de tränar men som inte når upp till rekommendationerna, de som
tränat regelbundet innan men som slutat i tidig graviditet.



Vilken kunskap upplever Du att de gravida kvinnorna har? Hur påverkar det ditt
sätt att arbeta?



Känner Du att Du har tillräcklig kunskap?



Hur upplever du arbetet med att främja fysisk aktivitet?



Finns det något mer tror du som barnmorskor skulle kunna göra för att få fler
gravida att träna? ”I den bästa av världar”.

Följdfrågor
 Kan du utveckla?


Kan du ge exempel?



Hur menar du nu?



Berätta mer…



Intressant…



Kan du beskriva ett fall/situation där du lyckades och i så fall hur – att få den
gravida kvinnan att träna mer?
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Bilaga 2
Steg 1: Koda materialet

Steg 2: Identifiera teman

Steg 6: Tolka mönster

Steg 3: Konstruera tematiska
nätverk utifrån de teman som
är identifierade

Steg 5: Sammanfatta de
tematiska nätverken

Steg 4: Beskriv och
utforska de tematiska
nätverken

Fritt översatt från Attride-Stirling (2001, s. 391).
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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